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50 urte bete dira Bilboko Zazpikaleak multzo historikoartistiko izendatu zituztenetik. Hango ondare artistikoa
babesteko bultzatu zen dekretua, baina guneak baditu
bestelako balio batzuk ere: besteak beste, XIV. mendeko
hiri antolakuntzari eusten dio, eta toki bizia da oraindik.

Artistikoki urri,
kulturalki aberats
Amaia Igartua Aristondo

antiago katedrala, San Anton eta
San Nikolas elizak, Gizakunde
komentua eta
Atxuriko ospitalea. Bilboko Zazpikaleak multzo
historiko-artistiko izendatu zituzten 1972ko urriaren 27an, eta,
Espainiako Aldizkari Ofizialean
argitaratutako dekretuan, adibide horiek zerrendatu zituzten,
besteak beste, gunearen «balioaren» erakusgarri. Berrikuntzetatik babestu behar ziren Zazpikaleak, dekretuaren arabera, eta babes hori eman zien izendapenak,
orain dela 50 urte.
Ondare artistikoaren adibideak
aipatzen ditu dekretuak, gehienbat, alde artistikoari erreparatzen
baitzion huts-hutsik, Alberto
Santana historialariak azaldu
duenez. «Garai hartan ohikoa
zen bezala, monumentuak soilik
hartu zituen aintzat dekretuak,
eta horiek baino ez zituen defendatzen». Alde horretatik, uste du
«hanka sartu» zela Zazpikaleen
balioak identifikatzeko orduan:
eraikin «ederrak» daudela onartu du, baina, dioenez, ezin dira alderatu Euskal Herriko beste eremu batzuetan gorde direnekin.
«Ez da egia, dekretuak esaten
duen bezala, jauregi asko dituela.
Bizkaiko beste hiribildu batzuekin konparatuta, Bilbok ez du ia
ezer; Erdi Aroko arrasto gutxi
ditu. Urduñak eta Lekeitiok Bilbok baino monumentu gehiago
dituzte».
Halere, Santanak balioetsi egin
du Bilboko alde zaharra. Lehenik
eta behin, kokapenagatik. «Zentralitate goreneko tokia okupatzen du: bertute oso garrantzitsua
da, eta horrek eman die Bilbori
eta Zazpikaleei izaera». Barrura-
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tik; eta, eraikinei dagokienez,
osoki eraberritu zen XVI. mendeko sute handiaren eta uholdeen
ondorioz, baina, ordutik, bere
hartan dirau».
Era berean, gune «bizia» dela
nabarmendu du, eta hori estuki
lotuta dago garapen motarekin.
Azaldu duenez, XIV. eta XV. mendeak oso onak izan ziren Bilborentzat, alde zaharra inguratzen
zuten hiru elizateak (Abando, Begoña eta Deustu) atxikiak zituelako. XVI. mendean, ordea, auzoak
independente bihurtu ziren;
Abando eta Begoña XIX. mendean batuko ziren ostera ere, eta,
Deustu, 1920ko urteetan. Bilbo «mikroskopiko» bilakatu zen: Atxuritik udaletxerainoko
eremua hartzen zuen.
Planifikazioari dagokionez,
Gainera, inguruko eliXIV. mendetik iraun du multzo
zateek mugatzen zutemonumentalak, eta, eraikinei
nez, ezin izan zen hedadagokienez, XVI. mendetik»
tu. «Gainontzeko hiriek
handitzeko aukera izan
«1983ko uholdeez geroztik,
Zazpikaleetako dena babestu zuten, baina Bilbo asfixiatuta zegoen». Hori
zuten: auzokoen etxeak,
hala, gorantz garatu betabernak, dendak...»
har izan zuen 10.000 bizAlberto Santana
Historialaria
tanle ingururi tokia egiteko. «Bizkaiko beste
hitzak. «Gaur egun, kontzeptu udalerriekin konparatuta, Bilbo
sozialagoa eta integratuagoa da. hiri oso garaia bihurtu zen». BiGehiago interesatzen zaigu hiri- txikeria bat da, Santanaren azalgintza, gizarte eskala, gunearen penei erreparatuta: XVI. mendebizitasuna, merkataritza, auzoki- tik aurrera, erraz ugaritu ziren
hiru solairuko eraikinak, eta bosdeen integrazioa...».
Horretan gailentzen da Bilboko tekoak ere bazeuden XVIII. menalde zaharra, preseski. «Dekre- dean.
«Alde zaharra barrurantz hantuak esaten duen lehenengo gauza da Zazpikaleek jatorrizko anto- ditu zen, kanporantz egin ordez;
laketari eusten diola; kaleenari, gorantz hazi izanak egiten du beplazenari...». Bilbo sortu zenean, rezi, baina dekretuak ez zuen hori
1300. urtean, zazpi kale paralelo jaso». Egoera horrek aktibo irauegitea erabaki zen; gero, XV. narazi zuen, Santanaren esanemendearen bukaeran, Areatza al- tan. Auzokideak eta merkataritza
dera zabaldu zen. «Multzo mo- han errotu ziren, zabalgunera jo
numentalak iraun du: planifika- ordez. Eta, orobat, bizitasun hori
zioari dagokionez, XIV. mende- du gaur egun ere. «Beste hiri bago dagoen eremu batean sortu
zen Bilbo, baina garraiorako lehorreko ibilbideek —astunak eta geldoak— eta itsasokoek —azkarrak—
bat egiten dute han. «Balio handirik ez zuten, baina bolumen
edota pisu handia zuten materialak atera zitezkeen Bilbotik, hala
nola artilea eta burdina».
Era berean, ondare kulturalaren ikuspegitik ere, historialariari
esanguratsua iruditzen zaio alde
zaharra. «Kantauri aldeko hiri
nukleorik interesgarrienetako
bat da». Eta irizpide aldaketa azpimarratu du, bestelako ezaugarriak biltzen baititu orain ondare
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tzuetako alde zaharrak —adibidez, Gasteizkoa eta Baionakoa—
jendez ia hustuta daude, ez dute ia
merkataritzarik».

Modernizazioa, mehatxu
Santanaren hitzetan, dekretua
«zaharkitua» geratu zen indarrean sartu eta gutxira. Hala ere,
bere garaian babesa eman zion
guneari. «1960ko eta 1970eko ur-

teak espekulazio hutsa izan ziren», adierazi du historialariak.
Izan ere, petrolioaren krisiaren
aurreko urteetan (1973), auzoak
etengabe handitzen ari ziren, eta
hirietako alde zaharrak modernizatzeko joera izan zen nagusi, kaleak zabaldu eta ibilgailuei tokia
egiteko. «Hiri handi askotan, harresiak eta etxadi osoak bota zituzten; adibidez, Parisen eta Bar-
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Zazpikaleetako ondarea babestuta egoteak zenbait
ondorio ditu auzokoentzat eta merkatarientzat: obrak
mugatuta daude, eta ezin da kartelik jarri hormetan,
esaterako. Arau horiek ez dira beti betearazten.

Batzuetan, ez
hain zorrotza
dituzte, esaterako, eta, pandemiaz geroztik, ika-mikak izan
dituzte horietako batzuekin,
terrazak direla eta. «Terraza oso
handiak ipini zituzten, hainbat
koloretakoak; elkartearen kexaren ondoren, erregulatu dute, eta
kolore berekoak izan behar dute
orain».
Zakarrontziak jartzeko orduan
ere, ez da kontuan hartzen araudia, bozeramailearen irudiko.
«Babesa ez da ondo kudeatzen.
Arauek ez dute eragin handirik
auzoa politago egon dadin». Hori
hala, auzokideek kontrol handiagoa eskatzen dute. «Zorrotzago
jokatu beharko litzateke».

A. Igartua Aristondo

ilboko Zazpikaleak
multzo historiko-artistiko izendatu zituzten 1972an, eta ordutik
askotariko babes mailak aitortu
izan zaizkio. Legez babestuta
daude hango elementuak, eta
sare horrek eragina izaten du auzokoengan, batzuetan. Alabaina,
legea ez da beti betearazten, edo
ez zorroztasun berarekin, behintzat, Alberto Gomez Bihotzean
Zazpikaleetako auzo elkarteko
presidentearen arabera.
Auzokideek etxean obrak egiten sumatzen dute lege babesa,
batez ere. «Adibidez, ezin dituzu
etxeko leihoak aldatu eta beste Turismorako mugarik ez
kolore batekoak jarri, ezin duzu Zazpikaleen eraberritzea izan zen
egitura ukitu, leiho berririk ire- mehatxu nagusia multzo historiki... Horretan du eraginik handie- ko-artistiko izendatzeko garaian,
na», azaldu du Gomezek. Ele- baina, orain, beste arrisku batzuk
mentuaren diseinuari eta mate- gailendu dira. Turismoa da horierialei dagokienez, jatorrizkoak tako bat. «Bilboko alde zaharra ez
errespetatu behar dira, osotasu- dago Donostiakoaren edo Baionari bere hartan eusteko. «Leiho- nakoaren egoera berean, baina
ek egurrezkoak izan behar dute, ezin da beste
materialik jarri».
Horrez gain, etxean
moldaketaren bat egite- [Turismoa] Ez dago azterketa
ko, baimena eskatu be- minimo bat, beste leku
har diote Surbisari, hiri batzuetan izandako ondorioak
zaharberritzeaz ardura- hemen gertatu ez daitezen»
tzen den Bilboko Udale- Alberto Gomez
ko enpresari, hain zuzen; Bihotzean Bilboko Zazpikaleetako auzo elkarteko
halaber, hark bermatu bozeramailea
behar du obrak arauak
betetzen dituela. Neurriengatik, ikusten ari gara joera bera hartu
obrak garestiago atera ohi zaizkie. duela», adierazi du Gomezek.
Negozioek ere badituzte Horren harira, ordea, babes txikia
mugak, araudiaren arabera. dagoela dio. «Ez dago azterketa
Gomezek azaldu duenez, salto- minimo bat, beste leku horietan
kiek ezin dituzte promozioetako izandako ondorioak hemen gerelementuak jarri hormetan, ezta tatu ez daitezen».
Baina, ostera ere, arazoa ez
elementu deigarriak ere, eta,
koloreei dagokienez, osotasuna dago araudian, haren aplikazioan
zaindu behar dute, orobat. Baina, baizik. «Balio dezake turismoahalakoetan, legea ez da hain ren ondorioetatik babesteko, baizorrotz betetzen. «Irudipena na ez da horretarako erabiltzen».
dugu batzuetan aplikatzen dela, Kontrara, «erakarpen» moduan
eta beste batzuetan, ez. Adibidez, funtzionatzen du multzo historidenda askok eta ostalaritzak era- ko-artistikoaren izendapenak.
biltzen dituzte hormetan jartzeko «Turismo gehiago erakartzeko
elementuak». Taberna eta jate- erabiltzen da, kontrol barik, edo
txe batzuek argidun kartelak bere eraginak aztertu barik».

B

1 Toki bizia. Bilboko alde zaharreko kale bat. Jende ugari ibiltzen
da, eta merkataritza jarduera oparoa dauka.
2 Ondare artistikoa. Turistak,
Santiago katedralaren aurrean.
3 Aspaldiko eraikinak.
XVI. mendeko eraikinak daude
oraindik Zazpikaleetan.
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tzelonan». Bilbon ere antzera jokatzeko mehatxua zegoen, Secundino Zuazo arkitekto eta hirigileak eraberritze plan bat proposatu baitzuen, Zazpikaleetako
eraikin batzuk bota, eta autoentzako eta tranbiarentzako tokia
egiteko. Baina dekretuak oztopatu egin zuen asmoa.
Zenbait urte geroago, 1983ko
uholdeak mugarria izan ziren Bil-

bon, baita ondare kulturala babesteari dagokionez ere. 1972ko
dekretua indarrean zegoen orduko hartan, baina, monumentuak
baino ez zituenez babesten, hondamendiaren ondorioz beste
urrats bat egitea erabaki zuen Bilboko Udalak. Berehala, Surbisa
sortu zuten, hiribilduko eraikinen eraberritzea kudeatzen duen
enpresa publikoa, eta bestelako

irizpideak ezarri ziren, Santanak
xehatu duenez. «Dena babestera
joan ziren: auzokoen etxeak, tabernak, dendak, barruko patioak, eskailerak, atariak... Babesaren beste esanahi batera salto egin
zen». Gainera, bizitasunak lagundu zien Zazpikaleei lehengoratzen, Alberto Santanaren iritziz. «Ezohiko pultsu ekonomiko
eta komertziala zuen».
Gaur egun, Bilboko alde zaharra bestelako bide batzuetatik
zaintzen da; orain, duela 50 urte
baino babes handiagoa du: Euskal
Autonomia Erkidegoko Euskal
Kultura Ondarearen Legean dago
jasota, hain justu.

‘‘
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Molinos Vascosen jabea salatuko
dute, ondarea ez zaintzeagatik
Bilboko irin fabrika zaharrak Kultura Ondare izendapena du b Industria ondarearen aldeko
elkartearen arabera, jabeak kontserbatzen ez duenean diputazioak egin behar du kargu
Ibai Maruri Bilbao Bilbo

IOHLEE Industri Ondare eta Herri Laneko Euskal Elkarteak Bilboko Molinos Vascos izandakoaren jabeak salatuko ditu, ondarea
ez zaintzea egotzita. 1923an eraikitako irin fabrikari Kultura Ondare izendapena eman zion
2009an Eusko Jaurlaritzak, baina
eraikina bertan behera utzita
dago, ez da mantentze lanik egin
eta, elkartekoek aspaldi ohartarazi zutenez, estalkia erortzeko
arriskuan dago. Hori gertatu aurretik, epaileak konponketa lanak egitera behartzea nahi dute.
«Dokumentazioa prestatzen ari
gara, urtea bukatu aurretik aurkezteko», azaldu du IOHLEEko
presidente Javier Puertasek.
Elkartekoak aspaldi hasi zuten
eraikina babesteko borroka. «Jabeek ezin badute mantendu, egin
dezala Bizkaiko Foru Aldundiak». Izan ere, Eusko Legebiltzarraren 6/2019 legearen arabera,

ondare izendatutako eraikinen
mantenua jabeek egiten ez dutenean, herrialdeko diputazioak
egin behar du kargu. «Zer ikusirik ez duen, baina argigarria den
adibide bat: Zaldibarko zabortegia amildu zenean, Eusko Jaurlaritzak egin zituen egonkortze lanak, gero enpresari faktura pasatzeko. Kasu honetan antzeko
zerbait litzateke», azaldu du.
Auzia Bizkaiko Batzar Nagusietara eroatea lortu zuten, eta iazko
maiatzean Lorea Bilbao Kultura,
Euskara eta Kirol foru diputatuak
iragarri zuen jabeei sei hilabeteko
epea emango zietela eraikinaren
teilatua konpontzeko. «Iazko
azaroan bukatu zen epe hori. Beste urtebete ere pasatu da, eta
inork ez du ezer egin. Jakin dugunez, diputazioak beste sei hilabete
luzatu zien epea, baina hori ere
pasatu zen aspaldi. Argi ikusten
dugu jabea den familiak eta diputazioak ez dutela eraikina konpontzeko borondaterik».

Salaketa jabeen aurkakoa da,
legeak hura egiten duelako erantzule nagusi. «Esango balute ez
dutela gastuari aurre egiteko gaitasunik, epaileak ikusiko luke zer
neurri har ditzakeen: diputazioa
behartu konponketa lanak egitera, desjabetu...». Puertasek esan

‘‘
Babesa legez aitortu
ondoren, ez bada
kontserbazio lanik
egiten, izendapena
alferrik da»
Javier Puertas
IOHLEEE Industri Ondare eta Herri
Laneko Euskal Elkarteko presidentea

du aukera guztiak argi zehazten
dituela legeak. Baina ez bakarrik
zigorrak, baita haien ondasun bat
ondare izendatu dieten jabeek zer
eskubide dituzten ere. Elkarteko
presidentearen arabera, ez da egia

ARRISKUAN DAUDEN
BESTE BATZUK
IOHLEE Industri Ondare eta Herri
Laneko Euskal Elkarteak salatu
duenez, Bizkaian badira arriskuan
dauden ondare izendatutako eraikin gehiago. Hona hemen adibide
batzuk.
Talleres Zorroza
Non. Bilboko Zorrotza muturrean
daude Talleres Zorroza izendakoaren eraikinak.
Zer. 1871n eraiki zituzten. Gaur
egun, hiru daude zutik, eta haietako bik ondare izendapena dute:
bulegoen eta etxebizitzen eraikinak eta Deploye tailerrak.
Alzola zubia
Non. Bilbo eta Barakaldo artean.
Zer. Trenbide zaharreko burdinazko zubia da, XIX. mendekoa.
Teneria Vascongada
Non. Forun egondako larru apaindegi bat da.
Zer. Patxu errota aprobetxatuta
eraiki zuten, XX. mende hasieran.
1940ko hamarkadan modernizatu
egin zuten, eta oraindik orduan
bezala daude makinak.

Bilboko Molinos Vascos irin fabrika, 2019ko irudi batean. MARISOL RAMIREZ / FOKU

izendapenok zama bat direnik jabeentzat: «Ondasun horien
mantentzerako diru laguntzak
eta bestelako erraztasunak ere jasotzen ditu legeak».
Zutik dirauten Bizkaiko irin fabrikarik garrantzitsuenetakoa da
Molinos Vascos. 1923an eraiki zuten. «Balio historiko handia du,
baina baita teknologikoa ere: [Espainiako] Estatuan hormigoi armatuz eraiki zuten lehen eraikinetakoa da. Fabrikako siloak,
esaterako, hormigoiz armatuz
egindakoen artean kontserbatzen diren zaharrenak dira». Horrez gain, balio ikonografikoa ere
baduela azpimarratu du: «Zorrotzako muturrean dago. Bilboko
itsasadarrak bi mende luzez izan
duen paisaia industriala mantentzen laguntzen digu».

Zaharberritu baino gehiago
Orain, bada, lehentasuna estalkia
konpontzea da, euriak hondatu ez
dezan. «Argi dago gure ondasun

industriala eta herri lanak babestu
egin behar direla, baina babesa legez aitortu ondoren ez bada kontserbazio lanik egiten, izendapena
alferrik da». Baina IOHLEEkoek
gehiago ere eskatzen dute: uste
dute ezin direla eraikin hutsak
izan, eta, ohartarazi dute bizirautea nahi bada, bestelako erabilera
bat eman beharko zaiela.
Bizkaian halakoen adibide
onak daudela esan du Puertasek.
Esaterako, Bilboko alondegi zaharra Azkuna zentroa da gaur
egun, kultura, aisialdia eta kirola
uztartzen dituen eraikin erraldoia; eta Deustuko Tigre eraikinean, berriz, Correas El Tigre uhal
eta lanabes fabrikaren bulegoak
egondakoan, gaur egun etxebizitzak daude. Hiriburuan bertan,
beste hainbat irin fabrikak ere bigarren erabilera bat dute gaur
egun: La Ceres fabrikan, hormigoiz egindako lehen eraikinean,
etxebizitzak atondu zituzten. Iralako Harino Panaderarenean Bilboko Udalaren Osasun eta Kontsumo Arloa eta Osakidetzaren
osasun zentro bat daude. El Ponton fabrika izandakoa, berriz,
Abusu ikastola da. «Eraikin horiek sekulako potentziala dute,
eta erabilera bat ematea da gakoa». Puertasen arabera, erakundeek badakite zer den egin
beharrekoa, eta badakite zelan
egin behar duten ere, beste kasu
batzuetan egin izan dutelako.
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Benetan erabaki
dugu berdin digula?
aur egun, bonbardatzen gaituzte esanez
krisi energetikoa
Ukrainako gerraren
ondorio dela eta ingurumen krisia kontsumitzeko eta ekoizteko
dugun moduak eragiten duela.
Ez dut ukatuko arazoaren parte
direnik, baina ezkutatu nahi digutena da egungo mundu krisia
arrazoi politikoen ondorio dela,
eta borondate politikoarekin bakarrik egin ahal izango diogula
aurre egoerari.
Gaur egungo sistema politiko
eta ekonomikoak ez du funtzionatzen, eta horren ondoriorik larrienak dagoeneko nabarmenak
dira: nahitaezko migrazio masiboak, pertsona kalteberenen

G

gero eta pobretze handiagoa,
desberdintasun handiagoa eta
aberastasunaren banaketa bidegabea, eta gerren eta militarismoaren gorakada. Erakundeak
laguntzen bidez estaltzen saiatzen dira, baina laguntza horiek
ez dira nahikoa, eta ez dira iristen
gehien behar dituzten pertsonengana.
Ez dago etorkizun distopiko
bat imajinatu beharrik, non enpresek gure bizitzak zuzentzen
dituzten; gertatzen ari da. Oligopolioak dira gaur egun gobernatzen dutenak, eta beren erabakien ondorioak jasatera behartzen dituzte biztanleak, onurak
handitzen diren bitartean. Gainera, erakundeek badirudi horni-

R
ARANGOITITIK
Alaitz Argandoña
Oteiza
durarik gabeko mehatxuak onartzen dituztela, eta herritarrak lasaitzen saiatzen direla bonuekin
eta zergetan egindako aldaketekin, multinazional handien irabaziei mugak jartzeko erronkari
aurre egin nahi izan gabe.
Mundu mailako krisi honen
onurak jasotzen ari diren beste
batzuk eskuindarrak dira; amorru orokortuari etekina ateratzen
ari dira, beraien mezu apokaliptikoekin.
2022ko Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Biltzarra
(COP) Egipton biltzen ari da. Gizonek gidatutako negoziazio batean, klima-aldaketari buruzko
azken 26 konferentzietan bost
emakume baino ez dira izan

Irudia b Atxondo

haien buru, eta oraingoan
Shoukryko buru izango da Egiptoko Gobernuaren aldetik. Deigarria da, Kanpo Arazoetako ministroa baita, klima eta ingurumen gaietan prestakuntzarik ez
duena. Konferentzia hau funtsezkoa izango da hego hemisferioko herrialdeentzat; izan ere,
herrialde pobretuenek eta krisi
klimatikoaren eraginpean daudenek, batez ere Afrikako bloke-

Egiptoko
konferentzia hau
funtsezkoa izango da
hego hemisferioko
herrialdeentzat
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ak, presio egingo dute klima-justizian oinarritutako akordio bat
lortzeko.
Auzokide, gizarte eragile eta
ekologista ugari Egiptora joandako gobernuei presioa egiteko
mobilizatu ziren joan den larunbatean, Bilbon eta munduko beste hainbat hiritan, etorkizun bizigarriaren eta trantsizio zuzenaren babesari lehentasuna eman
diezaioten, eta ez ingurumen eta
gizarte kolapsora garamatzan
sistema ekonomikoari.
Eskaera argia da: goi bilera honetatik klima aldaketara egokitzeko konpromiso garrantzitsuak atera daitezela eta herrialde
aberatsenek funtsak eman ditzatela, hegoaldeko estatuek klima
krisian gutxien lagundu dutenek
eta gehien pairatzen dutenek beren ekonomiak eraldatu eta lehorteen, montzoien, uholdeen
eta baliabideen eta biodibertsitatearen galera egoera berrira erresiliente egin ditzaten.

45
ARTE EDERREN MUSEOKO LANEN KOSTUA, MILIOITAN
Bilboko Arte Ederren Museoa handitzeko lanek 45 milioi euroko kostua
izango dute, azken gaurkotzeen arabera. Ia 19 milioikoa izango dela aurreikusi zuten proiektua aurkeztu zutenean. Erakundeen arabera, materialen garestitzeak behartu ditu aurrekontua hainbeste handitzera. Atzo
ipini zuten lehen harria. 2024ko udarako amaitu nahi dituzte lanak. Bitartean, museoa zabalik egongo da. 6.746 metro koadro irabaziko ditu.

«Aldaketak ekarriko dituen
garai ezegonkor bat bizi du
ekonomiak, eta Bizkaiko
enpresek ezinbestekoa izango
dute egokitzeko gaitasuna»
Jose Ignacio Zudaire
Bilboko Merkataritza Ganberako presidente berria

%

Kanpalekua berriro, aterpea eskatzeko
Atxondo Harrera Herria plataformakoak berriro udaletxeko arkupeetan daude kanpatuta, martitzen iluntzean
egin zuten agerralditik —irudian—. Urriaren 6an jakinarazi zien udalak ezingo zutela gehiago herriko aterpetxea erabili. Horregatik egin zuten lehen kanpaldia. Udalarekin akordio batera iritsi ziren: Arrazolan duen larrialdietarako etxeko giltzak emango zizkien udalak. Baina, egunak igaro, eta ikusi dute udalak ez duela «konpromiso bat bera ere bete». Horregatik egin dute bigarren kanpaldia. EAEko arartekoarenera ere joko dute. ANBOTO

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

Berbetan

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2022ko azaroaren 18a

karrik ibili. Nerea Mandiolak egin
ditu zuzenketak, beste lagun batzuk ere aritu dira horretan; azken batean, testu bat hiruzpalau
pertsonak zuzentzea ondo egoten
da. Eta diseinua Mikel Unamunzagak egin du.
Markina-Xemeingo kasua aztertu duzu, baina badiozu beste herri batzuetara ere heldu zirela.
Topatu duzu informaziorik?
Bai, badakigu Skorzeny Lekeition
ere izan zela, adibidez. Oraindik
ez dut asko bilatu, baina badaukat
asmoa. Markinako kasua garrantzitsua da, Skorzeny eta Mallet gi-

Maria Ortega Zubiate
Markina-Xemein

Historiaren eta memoria historikoaren zale sutsua da Jon Arrizabalaga Gonzalez (Markina-Xemein, 1993), bereziki XX. mendea
zartatu zuten gerrena. Urteak daramatza horiei buruz irakurtzen
eta ikasten. Orain, herriko historia «ilun» bati argi emateko asmotan bere lehen liburua argitaratu du, Alemanaren mamua,
eta, izenak iradokitzen duen bezala, herriak babes eman zien
nazi bikote baten eta beraien kidearen istorioa kontatzen du.
Zer ondorio atera duzu ikerketan? Markina-Xemein nazien babesgune izan zen?
Nik uste dut argi dagoela baietz.
Liburuaren hasieran diot, eta uste
dut garrantzitsua dela azpimarratzea: nik puzzle handi baten piezatxo batzuk elkartzea lortu dut.
Baina ez naiz heltzen puzzle handi baten markoa osatzera. Oso
historia handia da, eta Euskal Herrian eta Espainiako Estatu osoan
loturak ditu; izozmendiaren punta baino ez dut lortu argitzea.
Zein izan zen lotura hori? Herriko arma fabrika aipatzen duzu
liburuan.
Markinan bi gizon nazi kokatzen
ditugu, eta euretako baten emaztea, eta izan zuten loturarik arma
industriarekin, noski. Alde batetik, bikotea daukagu: Willhelm F.
Mallet eta Ruth Elisabeth Adams;
eta, beste alde batean, bikoteko
gizonaren bazkidea daukagu:
Otto Skorzeny. Skorzenyren kasuan, dokumentatuta dago Esperanza y Ciarekin, herriko arma fabrikarekin, negozioak egin zituela; eta CIAko dokumentuek
nahiko argi uzten dute beste euskal arma fabrika askorekin komertzial lanak egiten zituela. Malletek ere bai, baina konkretuki
Esperanza y Cia izena ez dut aurkitu; beste batzuk aurkitu ditut.
Nola erabaki zenuen honi buruzko liburu bat ateratzea?
Hasi nintzen hau ikertzen, testigantzak jasotzen, argazkiak agertu ziren... Lagun artean komentatzen genituen ikerketari buruzko
konturik berrienak, eta une batean konturatu ginen eleberri bateko istorioa zirudiela kontatzen ziguten guztiak. Lagun batek esan
zidan idatzi egin behar nuela, eta
azkenean animatu nintzen.
Zenbat denboraz aritu zara ikertzen?
20-21 urte nituela hasi nintzen
hau ikertzen, eta orain 29 ditut;
beraz, zortzi bat urte. Ez da izan
jarraitua, ordea: noizean behin
zerbait berria ateratzen zen, eta
beste urte batzuetan, ezer ere ez.
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«Dokumentalak ikusten
nituen, baina banekien
nire herrian ere egon
zirela horrelakoak, eta
jakin-mina sortu zidan»
«Herri askotan daude
antzeko kasuak,
bikote alemaniarrak bizi
izan ziren etxe asko
daude»
MARIA ORTEGA ZUBIATE

«Historian bertsio asko
daude, eta batzuetan
ez da egia kontatzen»
Jon Arrizabalaga Gonzalez b Historiazalea eta idazlea
Interes pertsonalari jarraikiz, bere jaioterri Markina-Xemeinen bizi
izandako hirukote alemaniar nazi baten istorioa ikertu du Arrizabalagak.
Ondorioztatu du arma industriari eta herriko fabrikari lotuta egon zirela.
Baina jarraian azken urtean egin
dut, iaztik.
Zerk eraman zintuen kasu hau
ikertzera?
Liburuan azaltzen dudan moduan, historia asko gustatzen
zait. Ikertzen hasi nintzenean,
nik dokumental asko ikusten
nituen 1936ko gerrari buruzkoak, memoria historikoaren inguruko taldeen inguruan ibiltzen nintzen, eta beste. Dokumentalak ikusten nituen, baina
banekien nire herrian ere egon
zirela horrelakoak, eta jakinmina horrek sortu zidan. Egun
batean, lagun artean ibili ginen
berbetan Bekobentako Eskolako alemaniarren inguruan, eta
ikertzea erabaki nuen.
Niretzako interesgarriena
izan da DBHtik hasten garela

Nurenbergeko epaiketak ikasten,
Bigarren Mundu Gerra aztertzen,
eta badirudi oso urrun dagoela
hemendik, milaka kilometrora.
Baina bat-batean konturatzen
zara hori ikasten egon zaren eskola dagoen tokian bazkaltzen
zuela epaiketa horietan epaitutako jeneral batek.
Historian bertsio asko daude,
eta batzuetan ez da egia kontatzen. Ez da kontatzen Francoren
Espainiara nazi mordo bat joan
zirela, eta nik pentsatzen nuena
baino hurbilago daude istorio
ilun horiek.
Beraz, interes pertsonalak bultzatuta hasi zinen ikerketan, ala
bazuen herriko historia jakinarazteko aldarrikapen bat ere?
Hasieran, interes pertsonala
nuen, ez nekien-eta zer aurkitu-

ko nuen. Alemaniar ezezagun
horiek ikertzen hasi nintzenean,
ez nekien izango ote ziren beste
garai batean etorritakoak, nazismoarekin zerikusirik izango ote
zuten, edo zer ote ziren. Baina
agertzen joan ziren gauzekin, dokumentazioarekin eta testigantzekin begitandu zitzaidan interesgarria izango litzatekeela hori
herriari kontatzea.
Autoeditatua da liburua. Zergatik egin duzu horrela?
Autoeditatzeko erabakia hartu
nuen, modu independente batean nahi nuelako kaleratu, eta,
gero, ahalmena izan nahi nuen
nahi dudan prezioa jartzeko, nahi
dudan salmenta puntuetan jartzeko, eta nahi ditudan aurkezpenak egiteko, inori azalpenik
eman barik. Baina ez naiz ni ba-

zon garrantzitsuak zirelako; bata
ezaguna, eta bestea, ez. Baina,
bestalde, herri askotan daude antzeko kasuak, bikote alemaniarrak bizi izan ziren etxe asko daude. Ikertu beharko lirateke, bai,
uste dut herri askotan aurkitu ditzakegula antzeko istorioak.
Alemaniarrak bizi ziren etxean
gaur egun eskola publikoa dago, baina mantentzen da haien
arrastorik herrian?
Nik ez dakit gaur egun arma fabrikak lotura horiek mantentzen
dituen, ez dakit hariren bat badagoen garai horretako Esperanza y
Cia haren eta gaur egungoaren
artean. Baina argi dago Euskal
Herriko armagintza sektoreak
gorakada handia izan zuela naziak komertzial moduan erabilita, eta enpresa asko zeudela komertzial alemaniarrekin negozioak egiten mundu osoan
barrena.
Bi aurkezpen egin dituzu: herrian bertan eta Ondarroan. Zelako harrera egin dio jendeak liburuari?
Jendeari beti gustatzen zaio herriko istorio ezezagun bat jakitea,
pixkatxo bat bada ere, zoritxarrez
ezin dudalako gauza handirik
kontatu. Markina-Xemeinen
arrakasta izan duela uste dut, jendeari gustatu zaio horrelako istorio ilun bat irakurtzea, historiazaleak garelako gure herriaren inguruan berba egiten denean,
edota, beste batzuk, baita alde
morboso batekin ere. Ondarroan
ere izan zan jendea; ez horrenbeste, noski, ez delako bertako istorioa, baina bazuten interesa.

8

Elkartasuna

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2022ko azaroaren 18a

Bizkaiko Elikagai Bankuko boluntario bat, gobernuz kanpoko erakundeak Basaurin duen biltegian lanean, asteartean. ARITZ LOIOLA / FOKU

Premia handia, boluntario gutxi
Bizkaiko Elikagai Bankuak janari bilketa egingo du azaroaren 25ean eta 26an, Bizkaiko hamaika udalerritan
b 25.000 pertsona inguru laguntzen ditu gobernuz kanpoko erakundea, bi astean behin elikagaiak emanez
Mikel Garcia Martikorena

Bi astean behin, 25.000 bizilagunek jasotzen dute laguntza Bizkaiko Elikagai Bankuaren bitartez. Urte osoan bestelako
ekintzak ere egiten dituzten
arren, azaroaren bukaeran antolatzen den bilketa da handiena.
Aurten, azaroaren 25ean eta 26an
izango da. Gobernuz kanpoko
erakunde horren jakak hirurehun supermerkatutan egongo
dira ikusgai. Hala ere, Luis Crovetto bankuko presidenteak salatu
du zailtasunak dituztela jaka
horiek jantziko dituzten boluntarioak topatzeko; Ezkerraldean
eta kostaldean, batez ere.
Bertaratzen diren erosleek nahi
dituzten jakiak eman ahalko
dituzte. Gainera, azaroko kanpaina ez datza jakiak biltzean soilik:
astebetez, dohaintzak egin ahalko dira hainbat supermerkatutan. Horrela, eskariaren arabera,
janaria erosiko du bankuak, jakirik xahutu gabe. Elikagai Bankuko presidentearen arabera,

laguntzeko erarik egokiena da,
lana errazten baitie.
Crovettok kezka erakutsi duen
arren boluntarioak biltzeko zailtasunengatik, baieztatu du kostaldean «beti kostatu» zaiela herritarrak mugiaraztea. Rodolfo
Laiz boluntarioak ere hala uste
du. Jendea motibatzeko beharra
dagoela baieztatu duen arren,
«urtero bezala» azken astera
itxaron behar dela azpimarratu
du Laizek, jende gehienak orduan
ematen baitu izena, haren ustez:
«Urtero izaten ditugu arazoak
bilketa heldu aurretik, eta, azkenean, 5.000 lagun inguru batzea
lortzen dugu».
Arazoak agertzen direnean bizkaitarrak laguntzeko prest daudela azpimarratu du Crovettok.
Hori dela eta, Elikagai Bankuko
presidenteak espero du aurtengoa ere «bilketa kanpaina ona»
izatea. Laizek, dena den, «borroka amaigabetzat» dauka GKEk
egiten duen lana, eta, bilketa
ondo ateratzeko, gazteengan jarri
du arreta. Gazteenak ekintzetara

gerturatze aldera, Elikagai Bankuak hitzaldiak ematen ditu hamaika ikastetxetan. Laizek espero du horietan egondako zenbait
gazterekin topo egitea hilaren
25ean eta 26an.

Gosea zabalduz
Boluntarioak, baina, ez dira Elikagai Bankuaren arazo bakarra.
Izan ere, egungo inflazioak apaldu egiten du haren laguntzeko
ahalmena. Halere, Crovettok
adierazi duenaren arabera, Bizkaiko Elikagai Bankuaren laguntza behar izan dutenen kopuruak
berdintsu eutsi dio urte osoan. Inflazioarekin batera kopurua igo
ez izana «Bizkaiko gizarte politiken eta laguntzen» ondorio dela
dio bankuko presidenteak.
Hala ere, GKErekin batera lan
egiten duten gizarte langileek
adierazi diotenez, «prest» egon
behar dute: «Espero da urtarriletik aurrera herritar gehiagok
behar izango dutela gure laguntza, horretarako arrazoi argirik
eman ez diguten arren». Laizen

ustez, erosteko ahalmenaren
apaltzeak ez ezik, pobrezia energetikoak ere eragingo du datorren hilabeteetan jende gehiagok
jotzea elikagai bankura. Hori dela

‘‘
Espero da
urtarriletik aurrera
herritar gehiagok
behar izango dutela
gure laguntza»
Luis Crovetto
Bizkaiko Elikagai Bankuko presidentea

Urtero izaten ditugu
arazoak bilketa heldu
aurretik, eta, azkenean,
5.000 lagun inguru
batzea lortzen dugu»
Rodolfo Laiz
Bizkaiko Elikagai Bankuko boluntarioa

eta, horrelako garai «zailetan»
herritarrek duten «indarra eta
garrantzia» azpimarratu ditu:
«Gizartea gabe, ez gara ezer,
baina, herritarrak mobilizatzeko

gai izanez gero, garrantzitsuak
bihurtzen gara».

Laguntza apalduz
Eskariaren igoera horri erantzun
ahal izateko, «ezinbestekotzat»
jo du Crovettok herritarren eta
erakundeen laguntza. Izan ere,
prezioen igoerak nabarmen eragin die janaria erosteko orduan:
«Duela urtebete baino %15 edo
%20 gutxiago eros dezakegu
egun». Laiz, bestalde, behar hori
aseko ez duten beldur da. Hala,
boluntarioak adierazi duenez,
uste du herritarrek ekarpen gutxiago egingo dituztela.
Herritarrek«etorkizun konplexu bati aurre egiteko neurriak» hartuko dituztela uste du
boluntarioak. Horregatik, gutxi
bada ere, elikagai bilketan parte
hartzeko eskaria egin die herritarrei. Crovettok azpimarratu du
erakundeen laguntzak zer-nolako garrantzia duen: Susana
Monsma fundazioak, besteak
beste, 30.000 euroko dohaintza
egiten du urtero.

Euskara

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2022ko azaroaren 18a
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Alkarbide euskara zerbitzuen bilguneak, hainbat udalerrirekin batera, eskuko hiztegi bat argitaratu du.
Helburua da atzerritik datozenei egunero erabiltzen diren euskarazko berba eta esamoldeak erakustea.

Hamaika hizkuntza euskaraz
Natalia Salazar Orbe Bilbo

aleak hasi dira betetzen ahobizi zein
belarriprest txapak soinean darabiltzaten euskal
hiztunez eta entzulez. Gaur hasi
eta abenduaren 2ra arte egingo da
Euskal Herriko kaleetan Euskaraldia. Hamabost egunetako ariketa izango da. Hala ere, urteko
gainerako 365 egunetan ere euskara erabiltzearen garrantziaren
jakitun, erakunde zein eragileek
bestelako kanpaina eta baliabideak ere badarabiltzate. Besteak beste, Alkarbide Bizkaiko
euskara zerbitzuen
bilguneak Bizkaiko
hainbat udalerritako
euskara teknikariekin batera eskuko
euskarazko hiztegi
txiki bat argitaratu
du. Helburua da
etorkinei euskara
gerturatzea eta egunerokoan erabil ditzaketen berbak eta
esamoldeak euskaraz zer-nola esaten
diren erakustea, euren integrazioa errazteko.
«Egunerokotasuneko kontuak
dira. Agurrak —kaixo, agur, egun
on—, denborari lotutakoak, egunero erabiltzen ditugun berbak
—eskerrik asko, barkatu. bihar,
atzo, goizean, eguerdian—. Eguneroko bizimoduan gehienbat
erabiliko dituzten
berbak dira: urrun,
hurbil,
behean,
goian, autoa, kamioia...» Alkabide
bilguneko kide Mirari Erkiagak eman
ditu azalpenak.
Euskara, gaztelera,
ingelesa, frantsesa,
portugesa, arabiera,
txinera, errumaniera
eta wolofa hizkuntzak jaso dituzte
hiztegian. Abanto,
Zornotza, Berango,
Berriz, Elorrio, Etxebarri, Ermua, Gernika-Lumo, Lekeitio, Leioa eta Ortuellako udaletako euskara zerbi-

K

tzuek eskatu diete hiztegia, eta
horiei denei banatu diete. Erkiagaren esanetan, «etorkinei harrera zerbitzuetan eskaintzeko
baliabidea da, eurek eskura izan
dezaten zerbitzua. Baita euskara
zeharka sartzeko ere».

Denak, ondo etorriak
Hiztegiaren lehen atalean azalpentxo batean jaso dute euskarak
ez duela inor baztertzen: «Euskarak ez du inor arrotz eta hemen
denok gara etorkin», dio. «Batzuk duela hamar mende heldu
ginen, beste batzuk orain dela bi

minutu; eta beste asko, berriz, bidean gatoz. Ondo etorri, denok».
Hiztegiak udaletara iristen direnean, udal bakoitzak erabakitzen du zer erabilera ematen dien
eta zer-nola egiten duen zabalkundea. Elorrioko Udalean, esaterako, Herritarren Arretarako
Zerbitzuan zabalduko dute, Berdintasun eta Ongizate sailen bitartez, Bittor Uriarte euskara saileko teknikariak azaldu duenez:
«Beste batzuk Caritasen bitartez
zabalduko ditugu, eta gainerakoak, errefortzu saioak deritzoten
jarduerak aprobetxatuta. Bertara
doazen ikasleen bitartez gurasoen artean banatzea da asmoa».
Uriartek uste du
«tresna baliagarria»
direla euskararen
erabilera sustatzeko.
«Hitz gutxi batzuk,
oinarrizkoenak, ikasiz gero, beharbada
jendea animatu egingo da gehia-

Euskarazko eskuzko hiztegiaren
orrialde batzuk. BERRIAKO DISEINU TALDEA

‘‘
Etorkinei harrera
zerbitzuetan
eskaintzeko baliabidea
da, eurek eskura izan
dezaten zerbitzua»
«Duela urte batzuk ere
egon zen martxan eta
aurten teknikariek
berriro eskatu digute
argitaratzeko»
Mirari Erkiaga
Alkarbide Bizkaiko zerbitzuko kidea

«[Hiztegietako batzuk]
errefortzu saioetara
doazen ikasleen bitartez
gurasoen artean
banatzea da asmoa»
Hitz gutxi batzuk,
oinarrizkoenak,
ikasiz gero, beharbada
jendea animatu egingo
da gehiago sakontzera»
Bittor Uriarte
Elorrioko Udaleko euskara teknikaria

go sakontzera. Hemen garrantzitsua dira errefortzu saioetara joaten diren umeen gurasoak».
Hiztegian atalka jasota daude
eguneroko bizimoduan erabiltzen diren esamoldeak. Tartean
daude garraioari, denborari, leku
izenei, etxebizitzako kontuei, orduei, jan-edanei zein agurtzeko
erabiltzen diren esamoldeei buruzko adierak. Hain zuzen, hamalau ataletan banatuta dago
hiztegia: agurrak, denbora, norabideak, ohiko hitzak, garraioak,
pertsonak, jatekoak eta edatekoak, egunak, zenbakiak, etxea, lekuak, dirua, sorlekuak eta komunikazio euskarriak.
Agurren artean aurkitu daitezke, bai, ez, mesedez edota eskerrik asko, besteak beste; denborari dagokion atalean, gauean,
eguerdian edota gaur eta atzo;
norabideen atalean, hemen, han
edota artez; ohiko hitzen artean,
hau, hori, gutxi, zenbat balio
du?; garraioen eremuan, autobus
geltokia zein azkar; pertsonen
atalean, umea edota medikua; jatekoen alorrean, gurina, afaria, ura
edota haragia; egunetan, asteko egunak jaso dituzte;
zenbakietan, hainbat zifra; etxea atalean, etxeko atalak eta
elementuak, besteak beste, mahaia,
edota sardexka; lekuen alorrean, ospitalea edota hotela;
diruari dagokionez,
euroak, garestia
edota merkea; sorlekuetan, nazioa
zein aberria ageri
dira, eta, komunikazioetan, egunkaria, eskutitza
zein karneta. Euskararen kasuan, euskara batua eta mendebaldeko hizkeran erabiltzen diren
adierak ere jaso dituzte.
Alkarbide Bizkaiko euskara
zerbitzuko ordezkariak azaldu du
euskara teknikariek ontzat jo ohi
dutela hiztegia bera. «Duela urte
batzuk ere egon zen martxan,
eta, aurten, teknikariek berriro
eskatu digute argitaratzeko, eta
eskaini egin diegu», esan du Erkiagak.
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Bereziki gazteentzat izan da
Laespadaren mezua. Esan die
etorkizunean gizartea gidatuko
dutenak direla, eta oraindik ikasi
behar dutela indarkeriak ezin
duela lekurik izan gizartean.
«Adi egon. Begiratu zuen ingurura, sufritzen ari den emakume
bat baino gehiago izango duzue-

‘‘
Arazoa da gizartea
emakumeen eta
gizonen arteko
ezberdintasunean
oinarrituta daukagula»
«[Gazteok] Adi egon:
begiratu zuen ingurura,
sufritzen ari den andre
bat baino gehiago izango
duzue-eta alboan»
Teresa Laespada
Bizkaiko Enplegua, Gizarte Inklusioa
eta Berdintasuna Sustatzeko diputatua

Teresa Laespada foru diputatua eta Bilboko Emilio Campuzano Lanbide Hezika zentroko kideak, martitzenean, ikastetxearen atarian . ARITZ LOIOLA / FOKU

Iaz 2.307 andre bizkaitarrek eraso
matxistaren bat salatu zuten

eta alboan», ohartarazi die. Izan
ere, hiru ordutik behin eraso bat
gertatzen da Bizkaian. Bereziki
deigarria izan da azken bost urteetan sexu askatasunaren aurkako indarkeriak zer gorakada izan
duen: 2016tik 2021era bikoiztu
egin da: salatutako 122 kasuetatik
224ra igo da, Ertzaintzak eta
udaltzainek emandako datuen
arabera.

Erakundeen arteko lana

Bizkaiko Foru Aldundiak emandako datuen arabera, sexu askatasunaren aurkako erasoak
bikoiztu egin dira azken bost urteetan b Azaroaren 25erako kanpaina aurkeztu dute
Ibai Maruri Bilbao Bilbo

Bizkaian urtero bi mila emakumek baino gehiagok sufritzen dute indarkeria matxistaren bat. Iaz,
esaterako, 2.307k ipini zuten salaketa. 2.908 eraso salatu ziren. Beraz, andre batzuek eraso bat baino
gehiago sufritu zituzten urte berean. Gaur zortzi izango da Indarke-

ria Matxistaren Kontrako Nazioarteko Eguna, eta Bizkaiko Foru
Aldundiko Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailak urteroko kanpaina abiatu du. Lor dezagun aurtengoa azken A25a izatea. Bat gehiago ere
ez da aukeratu duten leloa. Martitzenean aurkeztu zuen Teresa Laespada foru diputatuak, Bilboko

Emilio Campuzano Lanbide Heziketa zentroan, hango ikasleekin
batera egindako agerraldian.
Diputatuak Conchi Gonzalez
gogoratu zuen: iaz senarrak hil
zuen, Sestaon; 56 urte zituen. Haren arabera, Bizkaian «indarkeria matxistak hildako azken emakumea» da Gonzalez. Aurten, 90
urteko andre bat hil da Barakal-

don; Ertzaintzak semea atxilotu
zuen hark eragindako kolpeengatik hil zelakoan. «Tratu txarrak
eta hilketak arazoaren zati bat
baino ez dira. Arazoa da gizartea
emakumeen eta gizonen arteko
ezberdintasunean oinarrituta
daukagula. Horregatik, esan nahi
dugu nazkatuta gaudela, eta aske
bizi nahi dugula».

Bizkaiko Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailak 2015ean hasi zituen
Azaroaren 25eko kanpainak.
Aurten, Eusko Jaurlaritzak, EAEko hiru foru aldundiek eta Eudelek kanpaina bateratu eta bakarra
jartzea erabaki dute: Solik bai da
baietz da leloa. Baina, hala ere,
Bizkaiko Diputazioak bereari ere
eutsi dio. Biktimei arreta modu
integratuan eskaintzearen garrantziaz ohartarazi du Elgarrestak, astelehenean kanpaina aurkezteko egin zuten arregaldian.
Esan du erakundeen arteko koordinazioa «ezinbestekoa» dela.
Laespadak eman ditu Bizkaiak
biktimei ematen dien arretari
dagozkion datuak. Iaz, 228 pertsona artatu zituzten berehalako
harrera zentroan: 131 emakume,
96 seme-alaba eta mendeko pertsona heldu bat. Egonaldi ertain
eta luzeko zentroan, berriz, 51
andre artatu zituzten, eta 43
seme-alaba. Datorren urtean
sexu erasoen biktimei laguntzeko
zentro berri bat ipiniko dute martxan Bizkaian. Laguntza psikologikoa, juridikoa eta soziala emango die biktimei.
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TXOTXONGILO
JAIALDIA
Bihartik azaroaren 27ra Bilboko
Nazioarteko Txotxongilo Jaialdia egingo dute Bilbon eta Bizkaiko beste hainbat udalerritan.
BIHAR
Bilbo
12:00. Fish & Bubbles. Michele
Cafaggi (Italia). Arriaga plaza.
17:00. Haurtzaroan zer dago jokoan? erakusketa. Otxarkoagako Txotena gunea.
17:30. Txotxongilo tailerra eta
xaboi burbuila talerra. Txotena
gunea.
Larrabetzu
19:00. Ipuin txikiak. Hugo Suarez (Peru). Anguleri.
ETZI
Bilbo

TX Festival jaialdiaren aurkezpena, Bilbon, herenegun.

MONIKA DEL VALLE /FOKU

Bilboko Nazioarteko Txotxongilo jaialdiak 41. aldia ospatuko
du. Bihartik hasita eta azaroaren 27ra arte Bilboko eta Bizkaiko
beste hainbat agertoki mundu osotik etorritako panpinez
beteko dira, arte eszenikoetan duten lekua aldarrikatuz.

Txotxongiloen lekua
aldarrikatuz 41. aldiz
xotxongiloak arte
eszenikoetan duten
lekua erreibindikatuko du aurten 41.
aldiz Bilboko Nazioarteko Txotxongilo jaialdiak.
1982tik etengabe aritu da Bilbao
TX Festival jaialdia xede horrekin,
eta aurten ez da gutxiago izango.
Bihartik datorren asteko igandera
arte, azaroaren 27ra arte, Bilboko
eta Bizkaiko beste hainbat udalerritako kale eta agertokiak panpinez beteko dira. Jaialdiak hamar
ikuskizun plazaratuko ditu guztira; gehienak, beste herrialde batzuetatik ekarriak. Gainera, jaialdiak iraun bitartean, zenbait
prestakuntza eta erakusketa
izango dira, txotxongiloen mundua ezagutarazteko asmoz.

T

Izan ere, Juanjo Corrales jaialdiko zuzendariaren arabera, TX
Festivalen egitekoa «tokiko
ekoizpenak babestea» da, horretarako, «euskal artista titiriteroen sorkuntzarako, prestakuntzarako eta proiekziorako baliabideak eskainiz». Hori egin ahal
izateko lehen pausoa publikoa
«eratzea» da, haren ustez.
Publiko hori ez da soilik Bilboko erdigunetik aterako, baizik eta
Deustu, Otxarkoaga eta San Ignazio auzoetatik, eta Lezamatik,
Arrigorriagatik, Larrabetzutik,
Areatzatik eta Muskiztik. Azken
horretan lehen aldiz izango dira
TX Festivaleko txotxongiloak.
Jaialdiari egoitza bat ezarri beharko balitzaio, Deustuko Fundicion
aretoa izango litzateke, antolatzaileen ustez, bertan egongo baitira «diamanteak». Baina, Corra-

lesek jaialdiaren aurkezpenean
azpimarratu zuenez, lekuen aukeraketa kontzienteki egin da
«txotxongiloak kohesio sozialerako tresna gisa» erabili ahal izateko: «Jendearen iruditerian
kontrako muturretan dauden lekuak lotzeko bide bat izan nahi
dugu; Arriaga eta Otxarkoaga bezalakoak, esaterako».

Panpina bat, helburu asko
Hala ere, txotxongiloak kultur
adierazpen gisa ulertzeak bestelako helburuak gehitzen dizkio
jaialdiari. Izan ere, Josu Camara
jaialdiko antolaketaren arduradunetako baten aburuz, kulturaren zeregina da «jendea humanizatzea
eta
humanitatea
indartzea». Aldarrikatu du txotxongiloek badutela horretarako
indarra, publikoarekiko «oso

09:30 eta 11:00. Zapata berriak. Tian Gombau L’home Dibuixat (Herrialde Katalanak). Basurtuko udaltegia.
19:00. Durundi. Ymedioteatro
(Espainia). Fundicion aretoa.
AZAROAK 25
Bilbo
09:30 eta 11:30. Hodeia hodeia.
Perifeia teatro (Espainia). San
Frantziskoko udaltegia.
19:00. Dordoken garaia. Dora
Cantero (Herrialde Katalanak).
Fundicion aretoa.
AZAROAK 26
Lezama
19:00. Hodeia hodeia. Perifeia
teatro (Espainia). Kultur etxeko
aretoa.
Arrigorriaga

12:00. Arrainak eta burbuilak.
Michle Cafaggi (Italia). Otxarkoagako plaza.
16:00. Ipuin txikiak. Hugo Suarez (Peru). Txotena gunea.

19:00. Aldaketak eragiten dituzten emakumeak. Il Teatro dei
Piedi (Argentina). Lonbo antzokia.

AZAROAK 21
Muskiz
11:00. Ipuin txikiak. Hugo Suarez (Peru). Udal antzokia.

19:00. Pirinen magia herrikoia.
Blagoegrad Puppet Theatre
(Bulgaria). Muskizko udal antzokia.

Bilbo

Bilbo

19:00. Txakurtxo hori ez. Ostrava
Puppet Theatre (Txekiako Errepublika). Campos antzokia.

19:00. Argako erregina. Estefania de Paz (Euskal Herria). Fundicion aretoa.

AZAROAK 22
Bilbo

AZAROAK 27
Arrigorriaga

11:00. Txakurtxo hori ez. Ostrava
Puppet Theatre (Txekiako Errepublika). Campos antzokia.
11:00. Ipuin txikiak. Hugo Suarez (Peru). Txotena gunea.

12:00. Pirinen magia herrikoia.
Blagoegrad Puppet Theatre
(Bulgaria). Lonbo antzokia.

AZAROAK 23
Areatza
10:00. Ipuin txikiak. Hugo Suarez (Peru). Udaletxea.
Bilbo

Mikel Garcia Martikorena Bilbo

AZAROAK 24
Bilbo

19:00. Ipuin txikiak. Hugo Suarez (Peru). Campos antzokia.

‘‘
Jaialdia jendearen
iruditerian kontrako
muturretan dauden
lekuak lotzeko bide bat
izatea nahi dugu»
Juanjo Corrales
Bilbao TX Festivaleko zuzendaria

hurbileko artea» delako, eta
beste garai batera eramaten duelako ikuslea: «Txikitan jostailuekin sortutako harremana berreskuratzen da».
Horretaz gain, jaialdiak bi
asmo nagusi dituela gaineratu du
Camarak: nazioartekotasuna
ematea kanpoan egiten denari,

Muskiz

Bilbo
11:00. Itzal antzerki tailerra. Txotena gunea.
18:45. Igaro. Maren Basterretxea (Euskal Herria). Fundicion
aretoa.
19:00. Aldaketak eragiten dituzten emakumeak. Il Teatro dei
Piedi (Argentina). Fundicion
aretoa.

eta bertako titiriteroei plaza bat
ematea. Azpimarratu du nazioarteko artistak ekartzeak bertakoak «elikatzeko» balio duela, eta
nazioartean harremanak sortzeko «oso baliagarria» dela ere
aipatu du.
Euskal Herriko artistei dagokienez, Camararen aburuz, jaialdia baliagarria da haien lanen inguruan interesa pizteko eta gero
kanpora esportatzeko. Talde honen barruan dago Maren Basterretxea. Jaialdian egongo diren bi
euskal herritarretako bat da Basterretxea, eta jaialdiaren azken
egunean antzeztuko du bere aurreneko obra, Fundicionen: Igaro. Iraganeko ametsen nostalgia
da obraren ardatz nagusia.
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Bizitza bat,
pinturaz
pintura
Ricardo Toja artistaren erakusketa bat
jarri dute ikusgai Bilboko Ondare
aretoan, hil zenetik lehena b Otsailaren
25era arte bisitatu ahal izango da
Amaia Igartua Aristondo Bilbo

1972an; Mayorren aitak birgaitu
zuen eraikina, preseski. Artista
«metodiko eta arduratsu» gisa
gogoratzen du komisarioak.
Hainbeste, ezen ingurukoak
asaldatzera heldu baitzen hainbatetan, Mayorren hitzei erreparatuta: pintatu nahi zuen horri argazkia ateratzen zion, eta estudioan ekiten zion margoari.
Artistak behin eta berriro orrazten eta ukitzen zituen bere lanak,
beti topatzen baitzuen biribildu
gabeko xehetasunen bat, nahiz

Geografia eta biografia: bi alde
horiei erreparatzen die Ricardo
Toja margolariari (Gordexola,
1932-Plentzia, 2012) egindako
omenaldiak Bilbon, Bizkaiko
Foru Aldundiaren Ondare aretoan. Artistaren heriotzaren hamargarren urteurrenean, areto
osoa hartu dute Tojaren lanek,
ataritik bertatik abiatzen den ibilbide tematiko eta kronologiko bat
osatuta. Tojaren askotariko gaiak
biltzen ditu mostrak, eta
askotariko formatuak Ricardo Tojak behin eta berriro
daude ikusgai, orobat: orrazten zituen bere lanak, beti
bai natura hil mardulak, topatzen baitzuen biribildu
baita marrazki txikien gabeko xehetasunen bat
bildumak ere. Molde figuratibora jo zuen, oro Hasieratik antzeman daitezke
har, baina kubismoa eta ibilbide osoan errepikatu ziren
abstrakzioa ere jorratu elementuak eta teknikak:
zituen, eta horren isla ere ‘rotring’-a, puntillismoa...
ageri da erakusketan.
Jose Maria Uzelairenak dira
Toja hil zenetik eskaini Tojaren gaietako ugari:
dioten lehen erakusketa leihoak, otarrainak, liburuz
da, eta otsailaren 25era betetako mahaiak, iturriak...
arte bisitatu ahalko da.
Bilduma pribatuetatik eta publi- eta ingurukoei ederto zegoela irukoetatik elikatu dute. Esate bate- ditu. Agian, perfekzio grina horako, Bilboko Arte Ederren Muse- rrengatik hartzen zuen bere gain
oak, Eusko Jaurlaritzak, Bilboko prozesu artistiko osoa, markoa
Merkataritza Ganberak eta BBK-k ere berak ipintzen baitzuen. «Artisautza izaera ematen zion ofiutzi dituzte artelanak.
Obrek artistaren bizitzaren be- zioari», Mayor komisarioak azpirri ematen dute, bizi izan zen toki marratu duenez.
eta paisaien bitartez. Izan ere,
gertukoa pintatzen zuen Tojak, Uharteek liluratuta
baina hark ezberdin ikusten zuen Erakusketa ez da Tojaren koadrodenen begi bistan zegoena, Gorka ekin hasten, halere. Atarian, arMayor komisarioaren arabera tistari buruzko bi ikus-entzunez—Alicia Fernandezekin batera an- ko proiektatzen dira. Horietako
tolatu du bilduma—. «Ebidentea batean, Tojak berak solastatzen
ez zen horretan sakontzen zuen». du bere bizitzaz eta obraz, Jesus
Mayorrek umetatik izan zuen ha- Serranok eta Idoia Jauregik
rremana Tojarekin: Plentziakoa 2010ean sortutako ekoizpen bada Mayor, eta udalerri horretan tean. Bigarrenean, artistaren
etxe bat erosi zuen artistak, seme Miguel Tojak Bernardo

1

2

Atxaga idazlearen testu bat irakurtzen du, 1992ko marrazki erakusketa baterako idatzitakoa. Alfabetoko letrez baliatu zen Atxaga
orduko hartan Tojaren jardunaz
aritzeko, eta, orain, haren estiloa
xehatzen du bisitarientzat. Argiaz

3

mintzo da, esate baterako. «Ez da
kanpoko argia mihisera ekarria;
ez da uniformea; hainbat laminatan mamitzen da, eta transformatu egiten du ukitzen duena».
Hain justu, bisitariak Atxagarekin egingo du topo ostera ere, ata-

ria igaro eta koadroak ikusten
hasten denean. Aurreneko piezetako bat Asteasuren (Gipuzkoa)
panoramika bat baita; hau da,
Atxagaren jaioterriarena. Horrekin batera, Gordexola eta inguruak agertzen dituzte lehenengo
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4

1 Uzelairen arrastoa. Ricardo
Toja pintorearen natura hil bat, Bilboko Ondare aretoan. Zeruan
igartzen da Jose Maria Uzelairen
eragina, komisarioaren arabera.
2 Landareria oparoa. Kanarietako (Espainia) paisaiak eta elementuak islatu zituen artelanetan.
3 Artisaua. Sortze prozesua
osoa hartzen zuen bere gain Tojak, baita markoa jartzea ere.
4 Abstrakzioa ere bai. Gehienbat figurazioa jorratu zuen, baina
Tojak abstrakziora jo zuen bizitzako azken hamarkadan.
ARGAZKIAK:
OSKAR MATXIN EDESA / FOKU

lanek, Tojaren haurtzaroko tokiak: Herrerias ibaiaren ertzeko
paisaiak, baserriak eta mendiak,
Berbizko San Joan baselizaren ingurua eta Bikirrio mendia. Eta hasieratik antzeman daitezke Tojaren ibilbide osoan errepikatu zi-

ren elementuak eta teknikak: rotring bidez marraztutako landak,
puntillismoz osatutako paisaiak,
frutak, barazkiak... «Berrikuntzak sartu zituen, baina beti jo
zuen toki ezagunak marraztera»,
argitu du komisarioak.
1936ko gerran, familiarekin
Barakaldoko Lutxana auzora lekualdatu zen, eta Kanariar Uharteetara (Espainia) joan ziren bizitzera Bigarren Mundu Gerran.
Han, gerran errepresaliatuak ezagutu zituen. Era berean, hango
eraikinek, haitzek, koloreek eta
landareek Tojaren iruditegia puztu zuten orduan, eta bere obra artistikoa bustiko zuten etorkizunean. 1970eko eta 1980ko urteetan, Kanarietako paisaiarekin
egin zuen topo berriro, Mayor komisarioak azaldu duenez, eta, ordutik, irlak gailendu ziren nabarmen bere ekoizpenetan. Haien
argiak islatu zituen, batetik: ageri
da, esaterako, puntillismoz taxututako etxe zuri bat, begetazio
oparoz inguratuta, formatu nahiko handian.
Bestetik, itzalak ere izan zituen
hizpide. Izan ere, 1990eko urteei
«garai iluna» deritze Mayorrek,

figura abstraktuak eta bihurrituak pintatu baitzituen sarritan,
errai itxurakoak, baita paisaia
suntsituak eta zuhaitz izoztuak
ere. «Kanariak dira, industrializazioak aldatu eta gero». Modu
horretan interpretatu ditu Miguel
Toja semeak.
Bizitzaren azken urteetako
lanak biltzen ditu ibilbideko
azken zatiak. Horietan, naturak
jarraitzen du protagonista izaten,
baina dagoeneko galdua du
aurreko urteetako kutsu ilun
hori. Galiziako paisaietara jo zuen
orduko hartan. Gaztetatik zuen
harremana Galiziarekin, eta
2005ean hara lekualdatu zen,
Costa da Mortera hain justu, bere
abizenaren jatorria argitzeko
asmotan. Zehazki, hango haitzak, geruzak eta betak pintatu
zituen, kasurako; elementu identifikagarriak dira, baina, Tojaren
begiradatik, arrarotuak ageri
dira, semearen esanetan. «Beste
ikuspuntu bat bilatzen zuen».
Enkoadraketa itxiekin erdietsi
zuen hori, adibidez. Estrategia
bera erabili zuen beste gai batzuk
islatzeko, eta, hori horrela, natura hil itxurako koadro batzuetan
ere erabaki hori hartu zuen; esate
baterako, Frutas, cerámica y
Campligli obran (2000-2003).
«Objektuak kokatzen zituen
lehen-lehen planoan», komisarioak azaldu duenez.
Arrokez gain, kostaldeko bestelako elementuak ere erabili zituen Tojak azken garai hartan,
baliabide estetiko gisa jo baitzituen itsasargiak, barraskiloak....
Eta, ostera ere, detailez josi zituen
elementuok, itzalekin jolastuta,
eta tolesak baliatuta. Bukaeran,
aro abstrakto bat ere izan zuen,
2000. hamarkadatik aurrera, batez ere —nahiz eta Tojarentzat hori
ez zen abstrakzioa, Mayorren arabera—. Paletak lixatzen zituen, lurrean ipini, eta seme-alabekin ba-

tera sortzen zituen artelan abstraktu horiek, Miguel Tojak gogoan duenez.

Euskal erreferentziak
Kanariek arrasto sakona izan zuten Tojarengan, Madrilen ere
egon zen bizitzen, eta egoitza artistiko bat egin zuen Oslon, baina
bere sorkuntza ibilbideak Bizkaia
du oinarrian, eta euskal artistak

ditu eredu, batik bat. 1945ean,
Kanarietatik Bilbora itzuli zen,
eta hango mundu artistikoan
murgildu zen, gerrak hautsitako
gazte horien munduan, hain zuzen. Jorge Oteizaren eskutik egin
zuen murgiltzea, hura izan baitzen bere maisuetako bat. Garai
hartan, gainera, kubismoak garrantzia hartu zuen bere ekoizpenean, Juan Gris izan baitzen Tojaren erreferentzietako bat; aurrerago ere, moldea berreskuratuko
zuen. Esan daiteke bere jardunaren sustraiak bota zituela egoera
hartan, komisarioak esandakoari
erreparatuta. «Erabili zituen koloreak euskal eskolak erabilitakoen jarraipena dira».
Koloreak ez ezik, baina, Tojaren artelanetan pista asko daude
euskal eragina iradokitzen dutenak. Eta nabarmena da, bereziki,
Jose Maria Uzelai pintoreak utzitako lorratza. Begi bistakoa da,
komisarioak azaldu duenez. «Zeruak Uzelairenak dira», zehaztu
du; era berean, harenak dira Tojaren gaietako ugari, Mayorrek zerrendatu duenez: leihoak, otarrainak, liburuz betetako mahaiak, iturriak...
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Galdakao b Dantza

ARRIGORRIAGA Spire duo.
b Gaur, 19:30ean, Lonbon.

BALMASEDA Loïc Mallié.
b Gaur, 20:15ean, San Severino eli-

zan.
BARAKALDO I love Reggaeton.
b Bihar, 19:00etan, BECen.

BARAKALDO Nuevo Catecismo
Catolico, Campamento Rumano.
b Bihar, 21:30ean, Mendigon.
BASAURI Rockein, finala. Arde
Marte, Ginger, Silitia, Erein, Kaserna eta Pelicanos.
b Bihar, 21:00, Socialen.
BERANGO Los Retros.
b Gaur, 20:00etan, antzokian.

BERMEO Kanta Kanta Lorue. Kantu Jiraren Batzordea.
b Gaur, 20:00etan, Goiko plazan.
BERMEO Empire of Disease, Frakture eta Urbangrind.
b Gaur, 21:00etan, Kapillan.
BERRIZ St Woods.
b Bihar, 19:00etan, kultur etxean.

Hiru koreografiak osatutako dantza ikuskizuna
Dantzaz konpainiak sortutako hiru koreografiako programa bat da Bat. Lehena 2018an Martin Harriagek sortutako Esclavos felices da; hamar minutuko ikuskizun horretan, energia eta mugimendua dira nagusi. Poesiaz eta fintasunez beteriko sorkuntza da bigarrena, Sade Mamedovaren Thirty.
Hirugarrena ere Harriagerena da: Walls, munduari eta hesiei buruzko gogoeta. Galdakaon taularatuko dute gaur, 20:00etan. DANTZAZ

BILBO Txomin eta Urbil Artola.
b Gaur eta bihar, 19:00etan, Berten-

dora institutuan.

BILBO Arco.

b Asteazkenean, 20:00etan, Bilbao

b Bihar, 20:30ean, Cotton Cluben.

Arenan.

b Igandean, 13:00etan, kultur etxean.

ONDARROA Nize eta Giante.
b Gaur, 22:00etan, gaztetxean.

BILBO Jean-Yves Thibaudet.
b Gaur, 19:30ean, Filarmonika elkar-

BILBO Whisky Caravan.

BILBO Otoi eta Nize.

tean.

b Bihar, 20:30ean, Azkenan.

b Asteazkenean, 21:30ean, Kafe An-

BILBO Comandante Twin.

BILBO Fernandocosta.

b Gaur, 20:30ean, Cotton cluben.

b Bihar, 20:30ean, Santana 27n.

tzokian.
BILBO Opeth.

27n.

GERNIKA-LUMO Plan B eta Commando 9 MM.
b Bihar, 20:30ean, Aterpe tabernan.

BILBO Guitars Ulimited.

GETXO Itxartu Abesbatza eta Or-

b Ostegunean, 19:00etan, Santana

BILBO Derby Motoreta’s Burrito
Kachimba.
b Gaur, 20:30ean, Santana 27n.
BILBO Feline eta La Secta.
b Gaur, 21:00etan, Nave 9n.

BILBO Montana.
b Bihar, 21:00etan, Stage Liven.

BILBO Bilboko Udal Musika Banda. E Jazz & +.
b Igandean, 12:00etan, Euskaldunan.

BILBO Morgan.

b Ostegunean, 20:00etan, Jazzonen.

questa Sinfonia.

PORTUGALETE Chill Mafia, Deskontrol. Jazzwoman, Unidad Alavesa. Iheskide. Maluks. Beranduegi
eta Ugerda.
b Bihar, 10:00etan, Canilla pasealekuan.
SANTURTZI Bucca Fissa, Redox
eta Melasuda.
b Gaur, 20:00etan, gaztetxean.

b Gaur, 19:30ean, Muxikebarrin.

BILBO Rukula.

SESTAO BOSen hari laukotea.

b Ostegunean, 20:30ean, Kafe An-

GETXO El Reno Renardo.

tzokian.

b Gaur, 21:00etan, Muxikebarrin.

b Igandean, 13:00etan, Crazy Hor-

BILBO Gilipojazz.

GETXO Perrosky.

b Bihar, 20:00etan, Santa Maria eli-

sen.

b Ostegunean, 21:30ean, Azkenan.

b Gaur, 21:00etan, Big Rock Cafén.

zan.

BILBO Depresion Sonora.
b Gaur, 22:00etan, Stage Liven.

GERNIKA-LUMO Segundo Olaeta
musika rskola.
b Gaur, 19:00etan, Lizeon.

BILBO The Split Squad.

b Gaur, 19:30ean, Musika Eskolan.

URDULIZ Riyehee Hong.

b Gaur eta bihar, 22:00etan, Kafe

Antzokian.

BILBO Los 4.

DURANGO Arah.

GETXO Paco Ibañez.

b Igandean, 21:30ean, Santana 27n.

b Igandean, 19:00etan, San Agusti-

b Igandean, 19:30ean, Muxikeba-

nen.

rrin.

BILBO Depresion Sonora.
b Gaur, 22:00etan, Stage Liven.

BILBO Bilboko Orkestra Sinfoni-

koa. Alfonso Sebastian.

ELORRIO Juan de Diego.

GETXO Liar Thief Bandit.

BILBO Arima, Feline, Sonic Trash

b Astelehenean, 19:30ean, Euskal-

b Gaur, 20:00etan, Arriolan.

b Asteazkenean, 21:00etan, Big

eta Anticuerpos.

dunan.
BILBO Euskadiko Orkestra. Carmi-

b Bihar, 22:00etan, Arriolan.

IURRETA Irati Bilbao.
b Bihar, 19:00etan, kultur etxean.

b Bihar, 20:00etan, Geurian.

na Burana.
b Asteazkenean, 19:30ean, Euskaldunan.

b Igandean, 20:00etan, Arriolan.

BILBO Maldita Nerea.

BILBO Omar Montes, Nyno Vargas

GALDAKAO Hermanando Soni-

b Bihar, 20:30ean, BBK aretoan.

eta Fabbio.

dos.

las, Penadas por la Ley eta LDH.

ABADIÑO Memoria eraikiz - Flores
en el asfalto. Aldatzen Laguntzen
antzerki taldea.
b Gaur, 18:30, 19:30 eta 20:30ean,
kultur etxean.

ELORRIO Mingo Balaguer.

b Bihar, 20:00etan, Bilborocken.

BILBO Toni Metralla y los Antiba-

Rock Cafén.

ANTZERKIA

ELORRIO Diablues ta Bluezifer.
MUNGIA Santa Zezili Eguneko
kontzertua.
b Bihar, 20:00etan, Andra Maria eta
San Pedro elizan.

ABADIÑO Todo es farsa en este
mundo. Tecu.
b Bihar, 19:00etan, kultur etxean.
ARRIGORRIAGA Nekatutak. Antton Telleriaren bakarrizketa.
b Bihar, 19:00etan, Lonbon.
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ARRIGORRIAGA Mari lluvia. Hamaika.
b Ostegunean, 19:30ean, Lonbon.

Abadiño b Antzerkia

DANTZA
BERANGO Simon Otxandategi taldea.
b Bihar, 12:00etan, antzokian.

ARTEAGA Birritan bortxatua. Aldatzen Laguntzen taldea.
b Asteartean, 19:00etan, antzokian.

BILBO Encuentros. Denis Santacana.
b Gaur, 19:30ean, BBK aretoan.

BERANGO Mujer vasca soltera
busca.... Alazne Etxeberria.
b Bihar, 19:00etan, antzokian.

BILBO Antípodas. Florencia Oz Isidora O’Ryan.
b Bihar, 18:00etan, Guggenheimen.

BERMEO Lakoste. Dxusturi Teatro
eta Eneritz Artetxe.
b Gaur, 20:00etan, Nestor Basterretxea aretoan.

GALDAKAO Bat. Dantzaz.
b Gaur, 20:00etan, kultur etxean.

HAUR JARDUERA

BILBO Love & Money. Pabellon 6ko
gazte konpainia.
b Gaur eta bihar, 20:00etan eta
igandeetan, 19:00etan, Pabiloi 6n.

BARAKALDO Ez naiz beldurtzen.
Pello Añorga ipuin kontalaria.
b Gaur, 18:00etan, Arteagabeitiko
liburutegian.

BILBO TOK, Trastorno Obsesivo
Kompulsivo. Pro-Scenio Producciones Teatrales.
b Gaur, 19:30ean, Camposen.
BILBO Del deporte también se sale.
Javi Sancho.
b Gaur, 20:00etan, Camposen.
BILBO Flipar. Jorge Blass.

Indarkeriari iraundakoen memoria

BARAKALDO Italino Grand Hotel.
Companya La Tal.
b Bihar, 18:00etan, Clara Campoamor kultur etxean.

Mugarik Gabe erakundearen Flores en el Asfalto ikerlanak indarkeria matxistatik bizirik irten diren 28 emakumeren testigantzak jasotzen ditu. Hortzmugak hainbat diziplina uztartzen dituen instalazio bat sortu zuen handik: Memoria eraikiz. Gaur, Aldatzen Laguntzen taldeak taularatuko du, Abadiñon, hiru saiotan. BIZKAIKO HITZA

BERANGO Olentzero eta natura berria. Kiki, Koko eta Moko.
b Bihar, 18:00etan, antzokian.

BILBO Ipuin txikiak. Teatro Hugo e

BERANGO Munduari itzulia 80 egunetan. Glu Glu.
b Igandean, 18:00etan, antzokian.

b Bihar, 20:00etan eta igandean,

18:00etan, Camposen.
BILBO Cazafantoches. Agustin Duran.
b Bihar, 20:30ean, Camposen.

GETXO Segaremos ortigas con los

SANTURTZI Hondamendia.

Ines.

tacones. Teatro del Contrahecho.

b Ostegunean, 20:00etan, Serante-

b Asteazkenean, 19:00etan, Fundi-

b Igandean, 20:00etan, Muxikeba-

sen.

cionen.

rrin.
SESTAO Ring, Ring, Cuéntame.

BILBO Ipuin txikiak. Teatro Hugo e
Ines.
b Igandean, 12:00etan, Txotenan.

BILBO Todas las hijas. Gemma
Martinez.
b Ostegunean, 19:30ean, Arriagan.

GETXO Inquietante. Bambalúa.

Trastapillada.

b Igandean, 20:00etan, Utopian.

b Bihar, 17:00 eta 19:00etan, Musika

Eskolan.
LEIOA La saga. Txalo Produkzioak.

BILBO Maddi Pirata.
b Igandean, 17:30ean, Kafe Antzo-

kian.

BILBO Zapata berriak. Tian Goumbau-L’Home Dibuixat.
b Ostegunean, 09:30ean eta
11:00ean, Basurtuko udaltegian.

BILBO Solo para adultos. Karim.
b Igandean, 19:00etan, Camposen.

BILBO Gure Kultura Arteko Bitakora
Koadernoa.
b Igandean, 19:00etan, BBK aretoan.
BILBO Hondamendia. Axut eta Artedrama.
b Igandean, 19:30ean,
Arriagan.

b Gaur, 20:30ean, Kultur Leioan.

LEIOA Leihoak. Paraíso.
b Igandean, 18:00etan, Kultur Leio-

SESTAO La vía láctea. El Cau de
Lunicorn.
b Igandean, 17:00etan eta
19:00etan, Musika Eskolan.

an.
BILBO Nuestra Señora de las Nubes. Euri artean.
b Ostegunean, 19:00etan, San
Frantziskoko udaltegian.

MUNGIA Bost minutun.
b Igandean, 19:30ean, Olalden.

b Astelehenean, 11:00etan, Teatro

b Ostegunean, 19:00etan, Fundicio-

Hugo e Ines.

nen.
PORTUGALETE Un paseo de 700
DURANGO Zaldiaren esaldia.
Amantra.
b Gaur, 12:00etan, San Agustinen.

SESTAO La cacerola de Lola. Tanxarina.
b Astelehenean, 19:00etan, Musika
Eskolan.
SESTAO Ama Lurra. El Princep Totilau.
b Ostegunean, 19:00etan, Musika
Eskolan.

años.
b Bihar, 17:30 eta 20:00etan, Nues-

tra Señora del Carmen ikastetxean.

BILBO Txakurtxo hori ez. Ostrava

BILBO Araina eta burbuilak. Michele Cafaggi.
b Bihar, 12:00etan, Arriaga
plazan.
ELORRIO Tomaxen Abenturak.
b Igandean, 17:30ean,

MUSKIZ Ipuin txikiak.
BILBO Eco. Ymedioteatro.

BERRIZ Batetik bestera. Benetan
Be konpainia.
b Gaur, 17:00etan, kultur etxean.

Arriolan.
PORTUGALETE Hodeiekin dantzan.
b Astelehenean, 18:00etan, udal
liburutegian.
SANTURTZI Tor magoa.
b Bihar, 17:30ean,

Mamarigan.
SOPELA Segaremos ortigas con

los tacones.
b Ostegunean, 20:00etan, kultur

SESTAO Batetik bestera. Benetan
Be.
b Asteazkenean, 19:00etan, Musika
Eskolan.

Puppet Theatre.
b Astelehenean, 19:00etan, Camposen.

ERMUA Kutsidazu bidea, Ixabel.
Demode Produkzioak.
b Gaur, 20:30ean, antzokian.

SANTURTZI Particulares y patios.
La Chivata Teatro.
b Gaur, 20:00etan, Serantesen.

etxean.

BILBO Ipuin txikiak. Teatro Hugo e

GETXO Zapatos nuevos. Tian

SANTURTZI Oceanía. Traspasos /

PORTUGALETE Bertso afaria.

b Bihar, 18:00etan, kultur

etxean.

BERTSOLARITZA
URDULIZ Perez Sagutxoa. Glu Glu.

Ines.

Gombau-L’Home Dibiuxat.

Carhip 5 / Teatro Español.

Oihana Bartra, Xabat Galletebeitia.

b Asteartean, 11:00etan, Txotenan.

b Gaur, 19:00etan, Utopian.

b Bihar, 20:00etan, Serantesen.

b Gaur, 21:30ean, merkatuan.

BILBO Magma mia!. Beatriz Egiza-

GETXO Las Brujas de Salem. Itxar-

SANTURTZI Ser o no ser. Okapi

ZORNOTZA Bertso poteoa. Oiha-

bal.

tu.

Producciones.

na Bartra, Jone Uria Albizuri.

b Asteartean, 19:30ean,

b Bihar, 19:30ean,

b Igandean, 20:00etan,

b Ostegunean, 19:00etan, udaletxe

Biran.

Muxikebarrin.

Serantesen.

plazatik abiatuta.
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TRAPAGARANGO
MEATZALDE GOIKOA
PARKEA

MUSEORA

Helbidea. Zugaztieta auzoa, Trapagaran.
Ordutegia. Edonoiz bisitatu daiteke.
Sarrera. Doakoa.

Trapagarango Zugaztieta auzoko Meatzalde Goikoa eskultura parkea, eta Alberto Torres Aierdi artistaren Aizkoate obra. MEATZALDE GOIKOA

Trapagarango Zugaztieta auzoan dago Meatzalde Goikoa parkea. Gaur egungo euskal
eskultoreen lana ikusaraztea du helburu. Hamasei eskultura ikus daitezke bertan.

tzen ditugu, baina momentu honetan sektorean jende asko ari da
lanean», esan du. Kritikatu du
administrazioek eta komunikabideek ez dietela eskaintzen nahikoa arreta. Hori dela eta, parkeak
euskal eskultoreen «erakusleiho» izan behar duela azpimarratu du. Ikusgaitasuna eman
nahi diete eskultoreei, eta, horretarako, parkea handitu nahi dute.
Olmok eskultura bat dauka
Meatzalde Goikoan, Albizuri izenekoa. Horrez gain, Euskal Herriko hainbat artistaren eskulturak
ikus daitezke: besteak beste, Jasone Irigoien Aiako (Gipuzkoa) artistaren Sustraiak, Victor Arrizabalaga Mañariko eskultorearen
Lolita eskultura eta Pablo Juarros
Uharteko (Nafarroa) artistaren
Errekarriak.

Eskulturak eta iragana

Euskal eskulturen erakusleiho
Olatz Silva Rodrigo

abarmen aldatu
da Trapagarango
Zugaztieta auzoko
paisaia azkeneko
mendeetan. Europako burdin meatze garrantzitsuenetarikoa zena, putzuz betetako parke bihurtu da. «Ustiapena bertan behera gelditu zenean,
tokiak aurretik izan zuen kolore
berdea berreskuratu zuen», adierazi du Guillermo Olmo eskultore
eta auzokideak. Nahiz eta orain
Gipuzkoan bizi den, bizitza osoa
eman du Zugaztietan. «Euskal
Herriko paraje ederrenetarikoa
sortu zen».
Ustiapenaren amaierak eragindako paisaia aprobetxatuz, eskultura parke bat sortu zuten aire zabalean: «2007an, hamar eskultura inguru jarri genituen». Olmo
izan zen sortzaileetariko bat.
Gaur egun, hamasei eskultura
daude parkean, beste horrenbeste eskultorek eginda. «Obra bat,
eskultore bat». Meatzalde Goikoa du izena parkeak.

N

Bi kilometroko ibilbideak hamasei eskulturak lotzen ditu. Olmoren ustez, bidea «erraza» da,
eta ordu bat baino pixka bat
gehiago behar da dena «lasai»
ikusteko. «Zugaztieta auzotik
aterata, lehenengo eskultura 50
metrora ikus daiteke». Momentuz, ez dute bisita gidaturik eskaintzen. Hala ere, datorren urte-

Parkeak datorren urtearen
hasieran hasi nahi du
bisitak eskaintzen;
orain nahi duenak
bere kabuz ikus dezake
aren hasieran bisitak antolatzen
hasteko asmoa dute, «jende askok eskatu baitu». Ibilbide birtual bat sortzea ere pentsatzen ari
dira, «parkean bertan aplikazio
baten laguntzaz ibilbidea egin
ahal izateko». Gaur egun, bakoitzak bere kabuz bisitatu dezake,
edonoiz.
Euskal Herrian ez zaio eskulturari merezi duen garrantzia ematen, Olmoren arabera. «Aurreko
garaietako eskultoreak goraipa-

Nestor Basterretxearen Garraxi, lurraren alde eskultura. MEATZALDE GOIKOA

Nestor Basterretxea zenaren azken lana ere bertan dago: Garraxi, lurraren alde. Sei metroko
obra da. «Hil aurretik, zorra izan
zuen Ama Lur pelikula egin zuen
meatze gunearekin». Olmok
azaldu duenez, 1960ko hamarkadan meatzariek oraindik lan egiten zuten, eta Basterretxea harrituta geratu zen haien lan baldintzekin. Pelikula egiteko dirua
biltzen ari zela, Gallartako bi meatzarik hileko soldata eman zioten: «Familia haiek, hilabete hartan, bizilagunen laguntzarekin
bizi behar izan zuten». Bizitza
osoan «ordaindu gabeko zorra»
izan zen hori, eta, zorra kitatzeko,
dohaintzan eman zuen bere azken eskultura Basterretxeak.
Eskultore gehienek, Meatzalde
Goikorako eskultura egin dutenean, «nolabaiteko harremana»
ezarri dute tokiarekin. Izan ere,
Olmoren iritziz, parkeak garrantzia du Meatzalde osorako: «Meatzaritzarekin lotutako iragana du
tokiak, eta hori islatzen du parkeak, baita izenean ere». Are gehiago, nabarmendu du bertan aldarrikatu zituztela erreforma sozial
guztiak: «Orain dugun ongizatea
XIX. mendearen amaieran eta
XX.aren hasieran eskubide sozial
horien alde borrokan aritu ziren
meatzariei esker lortu dugu, hala
nola berrogei orduko lanaldia».

