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Futbola

Ibai Maruri Bilbao Bilbo

Athleticek Sevillaren aurka joka-
tuko du gaur San Mamesen
(20:00), Espainiako Ligan. Den-
boraldi honetan etxeko partida
bat Lezaman barik Bilboko esta-
dioan jokatuko duten bigarren al-
dia izango da. Emakumeen fut-
bolari ikusgarritasuna emateko,
aspaldi erabaki zuen klubak den-
boraldi bakoitzean norgehiagoka
batzuk katedraleanegingo zirela.
Pausoak dira, baina txikiegiak
oraindik. Gehiago eta sendoago-
ak behar ditu andreen kirolak gi-
zonezkoenaren pare egoteko. No-
rabide horretan beste bultzada
bat emateko, Bizkaiko Foru Al-
dundiak, Bizkaiko Futbol Federa-
zioak eta Athleticek proiektu bat
ondu dute Kimet aholkularitza
enpresarekin: Pasa baloia, nes-
ka. Bizkaiko andreen futbol sarea
ikusgarri egin eta prestatzea du
helburu. Aldundiak 240.000 euro
inbertituko ditu, eta lau urte
iraungo du.
Lorea Bilbao Kultura, Euskara

eta Kirol foru diputatuak nabar-
mendu duenez, andreen futbole-
ko masa sozial osoari bideratuta
dago: eskola kirolekoei eta fede-
ratuei. Bizkaian emakumeen tal-
dea duten 50 futbol erakunde
daude; horietako 37, eskola kiro-
lean. Futbolaren egitura ahalik
eta ondoen garatzeko modua
emango du proiektuak, eta, ho-
rretarako, klubei eta erakundeei
honako hauek emango dizkie:
andreen futbolean oinarritutako
metodologia espezifiko bat, kirol
kudeaketarako aplikazio tekno-
logikoak, teknikarien eta kudea-
tzaileen egitura osoarentzako
prestakuntza espezifikoa, eta
aholkularitza integral pertsonali-
zatuko proiektu bat. Hain zuzen
ere, lau horiek dira ardatzak. 
Kimet aholkularitza enpresako

Gari Fullaondo da proiektuaren

zuzendaria. Harreman luzea du
futbolarekin, eta barrutik ezagu-
tzen du: hamazazpi urte egin zi-
tuen federazioan, eta sei urte Ath-
leticen —tartean, hilabete andre-
en taldea entrenatzen—. Joan den

astean San Mamesen prentsaren
aurrean egindako agerraldian,
Fullaondok bere burua aurkeztu
zuen, senideekin duen loturan oi-
narrituta. «Futbolaz dena iraka-
tsi» zion 77 urteko gizon bat da
aita: «Garai hartan, emakumeen
futbolak ez zuen ez ikusgarritasu-
nik, ez aitortzarik». Futbolean jo-
katzen zuen andre baten senarra
da; Athleticek eta Realak oraindik
emakume talderik ez zuten ga-
raian, elitean jokatzen zuen
emazteak, baina ez zen profesio-
nala, eta fitxa eta botak berak or-
daintzen zituen. Futbolean joka-
tzen duen 11 urteko neska baten
aita da, eta bere klubak kanpoan
utzi ditu jokatu nahi duten herri-
ko nesketako asko. «Hau da
proiektu honen esentzia: etxetik
jaso nuen futbolarekiko maitasu-
na eta emazteagandik jaso dudan
emakumeen futbolaren inguru-

Prestakuntza 
eta ikusgarritasuna
andreen futbolari
Foru aldundiak, Bizkaiko Futbol Federazioak, Athleticek eta
Kimet aholkularitza enpresak ‘Pasa baloia, neska’ programa
sortu dute, emakumeen futbola oinarritik bultzatzeko

SP Lutxana eta

Ortuellako

Jendearen arteko

partida, martxoaren

4an, Ortuellan.

ORTUELLAKO JENDEA

Gari Fullaondo, Lourdes Zorrozua, Lorea Bilbao eta Xabier Arrieta, martxoaren

15ean, Bilboko San Mames futbol zelaian, aurkezpenean. OSKAR MATXIN EDESA / FOKU

‘PASA BALOIA, NESKA’  

Bizkaiko Foru Aldundiak, Bizkaiko

Futbol Federazioak, Athleticek eta

Kemet aholkularitza enpresak ga-

ratu duten Pasa baloia, neska

proiektuak lau ardatz ditu.

1
Metodologia.Maila eta

adin bakoitzerako egokitu-

tako metodologia zehatz

bat eskainiko diete entrenatzaileei.

2
Teknologia.Metodologia

pertsonalizatu ahal izateko,

aplikazioak erabiliko dituz-

te. Planning izenekoa izango da

haietako bat: neska bakoitzari en-

trenamendua egokituko dio.

Team Manager aplikazioarekin,

berriz, ariketak landuko dituzte,

baita baloia geldi dagoenean egi-

tekoak ere. Teacher delakoa ikus-

entzunezko tresna bat da, ariketak

zelan egiten diren ikusteko.

3
Prestakuntza.Prestakun-

tza orokorra Bizkaiko Fut-

bol Federazioak eskaintzen

die teknikariei; proiektu honetan

irakatsi zaien metodologia zelan

aplikatu eta teknologia zelan era-

bili azalduko diete.

4
Aholkularitza.Entrena-

tzaileak, kudeatzaileak eta

klubetako gainontzekoak

bakarrik senti ez daitezen, telefo-

noz eta posta elektronikoz arreta

zuzena izango dute.

ko ezagutza nire alabari eta gu
guztion alabei helaraztea». 
Fullaondoren arabera, Pasa ba-

loia, neskaproiektuari esker, al-
dea igarriko da emakumeen fut-
bol taldeetan: «Teknikariek edu-
kiko dute zelan entrenatu». Ha-
ren esanetan, Bizkaian futbolaren
oinarria oso handia da. «Teknika-
ri asko behar dira. Oro har presta-
kuntza handia duten arren, denak
ez daude maila berean prestatuta.
Neska gazteen futbola asko hazi
da: jokalari kopurua asko handitu
da, baina teknikari onak, maila
handikoak, ez dira horrenbeste
hurbiltzen oraindik nesken talde-
etara». Prestakuntza hori futbo-
laz harago ere joango da: berdinta-
sun balioetan eta hezkidetzan he-
ziko dituzte. 

Taldekako lana
Orain, klubekin harremanetan
ari dira. Bizkaia zortzi eremu geo-
grafikotan banatu dute, eta horie-
tako bakoitzean bilerak egingo
dituzte klubekin eta erakundee-
kin proiektua martxan jartzen
hasteko. «Denek esan digute
baietz, eta eskertu digute horrela-
ko zerbait martxan jartzea». Klub
bakoitzarekin elkartuko dira,

Teknikari onak, maila
handikoak, oraindik 
ez dira horrenbeste
hurbiltzen nesken
taldeetara»
Gari Fullaondo
Kimet aholkularitza enpresako kidea

«Athleticek
erantzukizun berezia du
Bizkaian futbolean
dabiltzan neska eta
gazteekin»
Xabier Arrieta
Athleticeko andreen arloko zuzendaria

‘‘
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Futbola

uste baitute bakoitza ezberdina

dela eta bere beharrak dituela. 

Athletic izango da proiektua-

ren zutabeetako bat. Klubeko an-

dreen arloko zuzendari Xabier

Arrietaren esanetan, egitasmoak

bat egiten du klubak Bizkaiko 

andreen itunpeko futbol taldee-

kin duen estrategiarekin. «Athle-

ticek erantzukizun berezia du

Bizkaian futbolean dabiltzan nes-

ka eta gazte guztiekin». Horrega-

tik, futbol klubak kapital tekni-

koa eta antolakuntza arlokoa ipi-

niko du taldeen eskura. 

Bizkaiko Futbol Federazioko

kide Lourdes Zorrozuak uste du

«ezinbestekoa» dela «neskek

txikitatik futbola ezagutzea». Go-

goratu du federazioan aurrez egi-

ten direla neska gazteen futbola-

ren aldeko egitasmoak, baina

proiektu hau «beste pauso sendo

bat» dela iruditzen zaio. Fullaon-

doren esanetan, proiektuan parte

hartuko duten neska gehienek ez

dute lortuko Athleticen jokatzea.

«Baina lortu nahi dugu adinean

gora joan ahala ez diezaiotela utzi

futbolean jokatzeari, edo, behin-

tzat, kirolari izaten jarrai dezatela:

futbolari profesional izango ez ba-

dira ere, kirolari izan daitezela».

Mikel Garcia Martikorena

D
uela ez hainbeste, zai-

la zen emakumezko

futbol jokalariak eza-

gutzea. Egun, baina,

ez da hain arraroa parkean dau-

den haurrak Damaris Egurrola-

ren, Ainize Barea Peke-ren edo

Alexia Putellasen izenak sorbal-

dan dituztela ikustea. Azken urte-

etan gora egin du gizarteak ema-

kumezkoen futbolaren inguruan

duen interesak, eta horrekin ba-

tera handitu da kirola praktikatu

eta noizbait profesional bihurtze-

ko ametsa duten umeen kopurua.

Amets horiek egia bihurtzeko

aurreneko pausoa haurtzaroan

ematen da, eskola kirolari esker.

Amets del Cura da nahi horiek

egia bihurtzeko katebegietako

bat. Basauriko Indartsu klubeko

presidenteordea da, eta Basauri

Harrobi taldeko entrenatzailea.

Azken taldeak hamar neska ditu

txikien taldean, eta maila horretan

neskek eta mutilek batera joka-

tzen dute. Del Curak dio geroz eta

neska gehiago daudela, «errefe-

rente gehiago» dituztelako.

Gaur egun entrenatzen dituen

neska horien antzera ibili zen Del

Cura duela ez hainbeste; halere,

azkeneko hamarkadan aldaketa

«nabariak» egon direla azpima-

rratu du, eta ez soilik erreferente-

ei dagokienez: «Neskek futbole-

an jokatzeko espazio gehiago di-

tuzte orain».

Joseba Perez Ortuellako Jendea

klubeko presidenteak igoera su-

matu du futbola praktikatu nahi

duten haurrengan, baina ez daki

zein den igoeraren arrazoi «zeha-

tza». Dena den, gizartea «neskak

futbolera gerturatzen» saiatu

dela adierazi du. Ortuellako Jen-

dean 90 neska inguru daude, hiru

mailatan: lurraldekakoan, ki-

muan eta txikian.

Futbola eraldatu
Azkeneko urteetan aurrerapen

«sendoak» izan direla azpima-

rratu du Del Curak: «Gizarte mo-

duan balioak ezarriz joan gara

emakumeak futbolean jokatzea-

gatik diskriminatuta senti ez dai-

tezen». Urratsak egin diren arren,

ez da nahikoa, eta azaldu du hau-

rrek gizon batzuengandik «jarre-

ra oldarkorrak» bizi dituztela. Ja-

rrera horiek «soilik neskak izate-

gatik» bizi dituzte, haren esane-

tan.

Klubetan jasotako tratuak bera

izan beharko lukeela uste du, bai-

na egunerokotasunean hori ge-

zurtatzen duten esperientziak

bizi izan ditu Basauri Harrobiko

entrenatzaileak: «Baliabideak ez

dira berdinak guztiontzat. Gure

taldean, neskek eta mutilek bate-

ra jokatzen dute, eta, zelai batzue-

tan, aldagela txikiena beti nes-

kentzat da. Beste batzuetan, ez

dute aldagelarik, eta mutilek bu-

katu arte itxaron behar dute».

Azken urteetan horren aurka egi-

teko pausoak eman dituzte In-

dartsun eta Basauri Harrobin.

«Helburua erabateko integrazioa

da, jokalariek dituzten beharrei

erantzuteko adina baliabide izan

ditzaten». Oraindik gauza asko

geratzen dira egiteko.

Del Curak uste du arazoa oina-

rrian egon daitekeela, egun gizar-

teak futbola ulertzeko duen mo-

duan: «Ez dut uste futbola oso

positiboa izan denik hezkuntzari

dagokionez». Hark dioenez, ze-

laietan sarritan agertzen diren ba-

lioak «oso negatiboak» dira, eta

askotan «berdintasunaren aur-

kakoak» izan ohi dira; «neska

baten antzera jokatzen duzu» eta

halako iruzkinak, esaterako. Ho-

rrelako jarreren inguruan haus-

nartu eta nolabaiteko aldaketak

egin behar direla azpimarratu du

Basauri Harrobi taldeko entrena-

tzaileak.

Metodologia ezbaian
Aldundiak eta beste hainbat era-

kundek apustua egin dute ema-

kumeen futbola hauspotzeko.

Proiektu horietan, metodologia

ezberdinak proposatzen dituzte

neska eta mutilentzat. Ortuellako

Jendeako presidentea ideia ho-

rren aurka ageri da. Perezen us-

tez, nesken futbola indartzeko

egitasmoak «onak» diren arren,

entrenamenduetan «diskrimi-

natzea ez da erantzuna»: «Ber-

dintasunez lantzea, hori behar du

emakumeen futbolak. Entrena-

menduek berdinak izan behar

dute, haurrak direnean irakatsi

behar zaiena berdina baita».

Perezek azpimarratu du haur

guztiek, mutil edo neska izan,

«beldur berak» dituztela. «Kon-

trolak berdin egiten ikasi behar

dute, atezainei berdin irakatsi be-

har zaie lurrera botatzen, eta bu-

ruz berdin ematen diote baloia-

ri», esan du . «Ikasi behar dituz-

ten oinarriak berberak» direlako,

Ortuellako Jendea klubeko presi-

denteak uste du onuragarriena

izango litzatekeela haurrak en-

trenatzeko «metodologia baka-

rra» izatea.

Emakumeen futbolaren gaineko interesa
handitu den neurrian, kirola praktikatu nahi
duten haurrak ere ugaritu dira. Hala ere, mutilen
aldean ezberdintasunak dituzte oraindik.

Neskak, tratu
beraren bila

1.441
ESKOLA KIROLEAN FUTBOLE-

AN DABILTZAN NESKAK

Lorea Bilbao Kultura, Euskara eta

Kirol foru diputatuaren arabera,

Bizkaian denboraldi honetan 1.441

neska dabiltza futbolean eskola ki-

rolean. Pandemia hasierako gel-

dialdiaren ondoren, indarra hartu

du, eta markak hautsi dira aurten.

«Balioak ezarriz 
joan gara emakumeak
futbolean jokatzeagatik
diskriminatuta 
senti ez daitezen»
Amets del Cura
Basauri Harrobi taldeko entrenatzailea

«Entrenamenduek
berdinak izan behar
dute, haurrak direnean
irakatsi behar zaiena
berdina baita»
Joseba Perez
Ortuellako Jendea klubeko presidentea



Zihara Jainaga Larrinaga Bermeo

«Ezeren faltarik gabe, erretiro
atsegina» disfrutatzen ari da Ain-
geru Astui (Bermeo, 1958). 38 ur-
tez Bermeoko Ertzilla dorrea izan
du haren bigarren etxea: Arran-
tzaleen Museoko zuzendaria izan
da urte horietan guztietan. Kos-
taldekoa izanik, txikitatik izan du
harremana itsasoarekin, eta, be-
reziki, bapore arrantzarekiko afi-
zioak erakarri izan du. Astui 1983.
urtean boluntario gisa sartu zen
museoan, jendea behar zelako
hura kudeatzeko, eta, lanpostu
publikoa lortuta, haren eskueta-
tik igaro da museoaren bilakaera
oro. 75. urteurrena ospatzen ari
da aurten museoa. Lehorrean
hankak jarri aurretik alta, hain-
bat ontzitan aritu zen lanean, ka-
pitaina da ofizioz baina pilotu la-
nak betetzen zituen, nagusiki.
Bermeoko portuan berrehun
itsasontzi pasa zeuden garaian
hazi zen, eta egun nolabaiteko pe-
naz begiratzen dio arrantzaren
desagertzeari. Hala ere, «sasoian
sasoiko loreak» daudela dio, ez
zaio atzera begiratzea gustatzen;
dioenez, azkar moldatzen da ego-
era berrietara, eta pozik dago bizi-
tzea tokatu zaionarekin. Kuriosi-
tateari tiraka, kultura izan du beti
jomugan. «Kalean ibiltzekoa
naiz». Hala, Bermeoko Udalean
ia bi hamarkada egin zituen zine-
gotzi, herriaren alde betiere.
Ia berrogei urtez zure bigarren

etxea izan zenuen Bermeoko

Arrantzaleen Museoa. Elkarriz-

ketarako bertan jarri duzu hi-

tzordua. Honen mira duzu?

Oro har, ez dut ezeren falta suma-

tzen. Gauza batzuetaz gogoratzen
naiz bai, baina, orain nire bizitza-
ko beste aldi batean nago. Hala
ere, harremana mantentzen
dugu. Herrian bizi naizenez, sa-
rritan etortzen naiz, tokia gustu-
ko dudalako edo bertakoek dei-
tzen nautelako. Baina ardurarik
ez izatearen abantaila dut orain. 
Ertzilla dorreko talaiatik dauden

ikuspegiak begiratzera ere eto-

rriko zara noizbehinka.

Erakusketak ikustera ere etor-
tzen naiz. Afizio asko ditut —ma-
rraztea, esaterako—, eta batean
eta bestean aritu behar naiz. Aito-
na ere banaiz; biloba bat daukat

eta harekin denbora igarotzea
gustatzen zait. Horregatik, egu-
nek berez egiten didate ihes. Erre-
tiratu nintzenean, erabateko des-
kantsua hartzea erabaki nuen;
orain hasi naiz berriz mugimen-
duan.
Nola iritsi zinen museora?

Kasualitatez izan zen. Frankismo
garaiaren ostean, espazioa zaindu

gabe zegoen, hemendik pasatzen
zer inork ez zekien barruan zer
zegoen. Ondorioz, lehen udal de-
mokratikoak eta Bizkaiko Foru
Aldundiak aholkulari batzorde
bat eratzea erabaki zuten. Aginta-
riek ez ezik, herritarrek ere osa-
tzen zuten batzordea, eta ni ere
partaide nintzen. Kapitain ikasta-
roa gaindituta, itsasoratzeko zain
nengoenean, museoko zuzenda-
riak postua uztea erabaki zuen,
eta batzordeko kideek galdetu zi-
daten ea ardura har nezakeen. Bi
urte egin nituen egoera horretan,
aldundiak oposizioak atera zituen
arte. Ostean, funtzionario postua

lortu nuen, eta hemen
gelditu nintzen. 
Aurrez, marinel aritu zi-

nen. Bermeotar petoa

izanik, arrantzara lotuta

halabeharrez. Ume zi-

neneko zein oroitzapen

duzu?

Asko egoten nintzen
museoan. Liburutegia
zegoen hemen, eta au-
rrera eta atzera ibiltzen
ginen herriko haurrak.
Nerabe garaian ere ja-
rraitu nuen etortzen. Be-
laontzi eta barkuekiko
afizio handia izan dut
beti, eta anabasa handi

baten erdian hemen hainbat pie-
za zeuden, asko apurtuta egoten
ziren, eta konpontzea gustatzen
zitzaidan. Bestelako ikasketak
egiteko aukera izan nuen arren,
itsasozaletasunak tiratu ninduen.
Familian marinel eta arrantzale
ugari zeuden; aita marinela nuen. 
Merkataritzako ontzidiko kapi-

taina eta yateko kapitaina zara

ofizioz. 1983an lehorreratu zi-

nen behin betiko. Nabigazioa

utzi izanaz damutu izan zara

noizbait? 

Damutzeko eta antzekoetarako
joerarik ez dut izaten. Pasatu
dena pasatu da, onerako zein txa-
rrerako. Gauzak etorri behar
direlako datoz. Merkataritzako
ontzidiko kapitaina eta yateko
kapitaina naiz, baina ez naiz
sekula aritu; beti pilotu ibiltzen
nintzen. 
Hortaz, egun tentaziorik ez duzu

izango itsasora itzultzeko, ezta?

Aukera dudanetan joaten naiz
lantzean behin, baina ez daukat
ontzi propiorik. Gustatzen zait,
baina ez dut amorrurik ere.  
Zer duzu nahiago, ontziak ala

autoak gidatzea? 

Ez daukat autoa gidatzeko bai-
menik; ez dut sekula ateratzeko
ilusiorik izan.
Zer bilakaera izan du Arrantzale-

en Museoak urte hauetan?

Anabasa handia aurkitu nuen iri-

tsi nintzenean. Gauza garrantzi-
tsuak zeuden, baina erakusketak
egiteko, adibidez, ez zegoen iriz-
piderik. Hala, baliabide oso gutxi-
rekin ordenatzen saiatu nintzen;
arotz lanak ere egin behar izan ni-
tuen behin edo behin. Jendeak
asko eskertu zuen eraldaketa.
Itsas etnografia gaiak lantzen di-
tuen Europako aldizkari garran-
tzitsu batek artikulu batean
Arrantzaleen Museoaren aldake-
ten berri jaso zuen. Alemaniako
beste batean ere goraipatu gin-
tuzten, bi orrialdeko erreportaje-
an. Ostean, obra egin eta behar
zen moduko museografia jarri
zen martxan. Espainiako Esta-
tuan ikusi beharreko hamar mu-
seo bitxienen zerrendan ere egon
zen. Zerbait ondo egiten ari ginen
seinale. Ordutik aurrera goraka-
da izan zuen museoak, gero eta
jende gehiago zetorren, urtean
hirurehun bisitari genituen ha-
sieran, eta 30.000 bistari gero.
Bultzada hori baliatu genuen au-

«Museoak izango
du arrantza kultura
bizirik mantentzeko
funtzioa» 
Aingeru Astui
Bermeoko Arrantzaleen Museoko zuzendari ohia

Lau hamarkada eman ditu Astuik Bermeoko Arrantzaleen
Museoko zuzendari karguan. Aurrez, marinel ere aritu zen.
Afizioa eta ofizioa, biak uztartzeko aukera eman dio itsasoak.  
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Gero eta jende gehiago
zetorren museoa bisitatzera;
urtean 300 bisitari genituen
hasieran, eta 30.000 gero»

«Arrantzale izan gabe ere
bermeotarrek kofradiako
sirena entzutean jakiten zuten
sasoiko arraina zetorrela»

«Udalean aritzeak beste
ikuspuntu bat eman dit 
kaleko jendeak nola
funtzionatzen duen jakiteko»

‘‘



rrera egiteko, erakusketak eta hi-

tzaldiak antolatzeko. Lantaldean

ere gero eta gehiago ginen. Egun,

museoa erreferentzia bihurtu da. 

Nazioartean lortu zuen sona. Er-

tzilla dorrea, baina, nolabait disi-

muluan igarotzen da Bermeoko

portuan. Behar duen garrantzia

ematen zaio? 

Baietz uste dut. Bisitari gehienak

euskal herritarrak dira; bizkaita-

rrak, nagusiki. Eskaintza askota-

rikoa da, haurrentzako eta fami-

lientzako makina bat ekintza an-

tolatzen dira, adibidez. Bestalde,

Bermeon estropadak antolatzen

direnean, epaileak eta dopatzea-

ren aurkako azterketak egiten di-

tuzten medikuen batzarrak mu-

seoan egiten dira. 

Zer esangura du museoak he-

rrian? 

Asko ematen dio. Egun, turistiko-

ki Bermeo neurri handi batean

Gaztelugatxeren eraginez da eza-

gun, baina, horren aurretik, mu-

seoaren eragin handia zuen. Bisi-

tariek, museoa ikusteaz gain, he-

rria ere bisitatzen dute. 

Aurten 75 urteurrena ospatzen

ari da museoa. Arrantzari hertsiki

loturiko museo bakarrenetakoa

da Euskal Herrian. Zergatik be-

har du egon Bermeon horrelako

eskaintza batek?

Orain sekula baino garrantzitsua-

goa da, arrantza laster desagertu-

ko baita. Arrantzaren alderdi pro-

fesionala baino ez da gelditzen,

itsasoan dabiltzan langileak.

Gehienez ere, 10-15 urte iraungo

du sektoreak, baina museoak

arrantzaren inguruko jakituria eta

kultura kontserbatuko ditu, herri-

tarrei transmitituz. Ondare ga-

rrantzitsua da, arrantza kultura

galdutzat ematen den honetan,

museoak izango du hori guztia bi-

zirik mantentzeko funtzioa.

Arrantza kultura galduta dagoela

diozu. Bermeok mantentzen al

du arrantzale espiritua?

Ideologia eta mentalitate mota bat

da arrantza. Arrantzale izan gabe

ere, kofradiako sirena entzutean

bermeotarrek jakiten zuten sasoi-

ko arraina zetorrela. Arraina, ma-

kina bat eratara, etxe guztietan jan

izan da, ez orain bezala. Egungo

sukaldariek ezagutu ere egiten ez

dituzten arrainak jaten ziren ordu-

ko hartan. Kofradiarako sarrera ez

zen mugatzen: edonor sartu ahal

zen. Egun, urrutira joan behar da

halakoak ikusi ahal izateko, eta,

kalean arrainen bati buruz galde-

tuta, belaunaldi berriek eta ez hain

berriek ez dute ideiarik ere Berme-

on zein beste hainbat tokitan.

Bereziki museoan egindako era-

kusketa edo ekitaldiren batek

hunkitu zaitu?

50. urteurrenean zigiluen erakus-

keta bat antolatu genuen. Itsasoko

gaiekin lotura zuten zigiluak ziren

denak: itsasontziak, arrainak,

mundu zabaleko paisaiak... ageri

ziren. Bermeoko bildumagile bati

esker lortu genuen osatzea. Oso

polita izan zen. Horrez gain, Txile-

ko bitxigintza tradizionalari bu-

ruzkoa ere gomutan dut. Txilere-

kin lotura estua eduki izan du

Arrantzaleen Museoak. 

Zuk esana da: «Museora datorre-

nak, irtetean jakin dezala jango

duen txitxarroa nondik dato-

rren». Lortu duzu?

Bai. Museoko erakusketa egonko-

rrean argi ikusten da nork, non,

nola, zerekin eta zertarako arran-

tzatzen den. Arrainarekin zer egi-

ten den edota fabriketan zer trata-

mendu ematen zaien, besteak bes-

te. Jakin beharreko oinarrizko

kontuak transmititzea zen helbu-

rua. Jendeak jakin behar du an-

txoa bat ez dela amuarekin harra-

patzen, sarearekin baino, eta mul-

tzotan. Hemen gertu harrapatzen

da. Horrela, kontserba lata bat ire-

kitzean, jakingo ditu produktua-

ren jatorria eta ibilbidea zein diren,

gutxienez. Arrantza sasoi ezberdi-

nak daudela jakitea ere ezinbeste-

koa da, batik bat arrandegira joan-

dakoan engainatua ez izateko eta

freskoa zer den jakiteko. Gutxie-

neko kontuak dira horiek. 

Museotik udalera egin zenuen

salto. Zinegotzi ere izan zinen

zenbait urte Bermeon. Zer mo-

duz politikaren lokatzetan? 

Udalean hamasei urte egin ditut.

Horietatik hamabi gobernuan, eta

beste laurak oposizioan. Alde biak

ezagutu ditut. Kultura alorreko zi-

negotzi izan nintzen; ardura exe-

kutiboa zen, gehienbat. Gustura

egon naiz urte horietan guztietan.

Zer ikasi duzu?

Ikasi dut jendeak, herritarrek, nola

jokatzen duten. Gehienak aurrez

ere ezagutzen nituen, baina uda-

lak beste ikuspuntu bat eman dit

kaleko jendeak nola funtzionatzen

duen jakiteko. Munduan ekono-

mia krisi sasoiak zeudenean, uda-

letik bizi izan ditut, eta horrek au-

kera eman dit ikusteko garai latze-

tan zenbat jende dagoen herriaren

alde egiteko prest. Jende horri ez

zaio behar beste eskertzen. Herri-

ko taldeei esker, ia dirurik gabe ur-

te osoko kultur programazioa

mantentzen dela ikustea ere ikara-

garria izan da. Baina bizkarroiak

ere badaudela ohartu naiz. Politi-

karien artean ere denetarik dago. 

Kultura alorrari oso lotua egon

zara beti, makina bat lan egin eta

liburu idatzitakoa zara. Nondik

datorkizu joera hori? 

Kuriositate handia izan dut beti,

eta kuriositateak mugitu nau egin

ditudan gauzetan. Duela gutxi bu-

katu dut aspaldidanik gordea

nuen 1965. urteko kromo bilduma

bat, herrialde eta ohitura ezberdi-

nei buruzkoa. 7 urte nituen hasi

nintzenean, eta hiru kromo geldi-

tzen zitzaizkidan bukatzeko. Lor-

tu dut.
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Amets bat?Ez da hain erraza

erantzutea. Asko ditut, eta bat

aukeratzea zaila da, baina, 

batez ere, familiarentzat eta

herriarentzat onena. 

Zaletasun bat? Asko ditut,

baina itsasoa esango dut.

Jateko: arraina ala okela?

Okela.

«Itsasontzi baten» dio abes-

tiak. Nora joango zinateke?

Mundu guztia zeharkatuko

nuke, lehorraren aldamenetik.

Nabigatzeko itsaso bat?

Geurea: Bizkaiko itsasoa.

Bermeon biziko ez bazina?

Londresen.

Liburu bat? Joseph Conra-

den The Mirror of the Sea (Itsa-

soaren ispilua).

Musika gogokoena?Klasi-

koa; barrokoa, bereziki.

Marinel. Bestelako ikasketak egiteko aukera eduki bazuen ere, marinel

joatea erabaki zuen Aingeru Astuik. Hainbat ontzitan aritu zen lehorrera-

tu aurretik. Irudian, 1979. urtean, Cabo Santa Anaontzian. AINGERU ASTUI
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KOLITZAPETIK
Gorka Belasko Arranz

‘BeHIak’
logotipoan

U
daberria egutegitik
aparte irakurtzen
dugu naturak eskain-
tzen dizkigun txioe-

kin. Sanjose loreak aitaren eguna
heldu baino lehen agertzen zaiz-
kigu. Dagoeneko altxatu dira pe-
oniak, nartzisoak, idi-bihotzak,
txiribitak, erromeroa eta txikori
belarrak, oraindik putz egiteko
prest ez badaude ere.
Baita hain loriatsuak ez dire-

nak ere: ereinotza, urkia, hurri-
tza, sahatsa edo bihotzik gabeko
haltza. Agertu dira kimuak eta
ernamuinak. Bagaude liztor
asiatikoaren kabiaren zain, geru-
zaz geruza ea bonbillaren itxura-
rekin harrapatzen dudan ala
lanpararenarekin. Bitartean,

sukaldeko leihoaren goiko ertze-
ko amaraunean harrapatuta
geratu den zomorroa lekuko isila
bilakatu da.
Autoak hautsez betetzen

dituen polenak gero eta heda-
tuagoa dagoen udaberria iragar-
tzen digu: alergiak zein beste
albo ondorio batzuk berpizten
dituen hauts berbera. Egunsen-
tian eta ilunabarrean pizten dira
koloreak, eguzkiaren izpiek
altuera egokia hartzen dutenean.
Prezisio matematiko berbera-

rekin heltzen dira eskolarako
matrikulazio garaiak, gero eta
arinago hasten dira publizitate
kanpainak, etengabe askatzen
dira mezu ezkutuak eta aho biko
esaldiak, eguneroko marketinak

zirrikitu eta arrakalak profitatzen
baititu.
Balmasedako, Zallako eta

Karrantzako institutuetan ibili
naiz lanean, 1994an hasi nuen
ibilbide profesionalean. Duela 25
urte, Balmasedako institutuaren
garrantzia aldarrikatzeko artiku-
lu bat idatzi nuen, Karrantzako-
an egon nintzenean idatzi
genuena udaletxera eraman
genuen, eta kostatu zena defen-
datu behar zutela eskatu genien.
Eraikin berri bat lortu genuen,
txikia baina gertukoa eta erreali-
tateari lotua. Zallakoan, jantoki
arduradun bezala oso urte bere-
zia eta ordainezina bizi nuen.
Gaur egungo BeHIak. Hez-

kuntzaz hausnartzen liburuan

institutu guztiak (BHI) bilakatu
nituen behi, kasu zehatzetatik
burutazioak orokortzeko.
Guztietan defendatu dut ba-

daudela ondo egiten diren gau-
zak eremu publikotik. Baita
ondo egiten dena publikoagoa
egiteko beharra dagoela ere. Pla-
zaratzeko estrategiak garatu 

behar direla, bakoitzak bere es-
parruan dituen baliabideak mu-
sutruk erabiltzeko. Badakit ez
dela eraginkorra une honetan az-
ken orduko propaganda egiteko
iragartzen dena.
Herrigintza ulertzeko modu

bat izan behar da hezkuntza pu-
blikoa, batez ere, Lanbide Hezi-
ketan erakunde publikorik gabe
bizi den eskualde bakarrean: En-
karterrin. Hezkuntza publikoa-
ren eskaintzak finkatzen ditu
gazteak herrietan eta eskualde-
an. Horiek babestuz, herri langi-
le, xehea eta duina aldarrikatuko
dugu elkar zaintzeko amarauna
osatuz, bai Enkarterrin bertan
geratzen denarentzat bai etorki-
zunean ateratzeko aukera har-
tzen duenarentzat ere. Bertan ge-
ratzeko etorri direnekin loturak
indartuz.
30 urte hauetan guztietan joera

irauliz, etorkizunari ateak irekiko
dizkion logotipoan BeHiaagertu
beharko da ezinbestean!

Hezkuntza
publikoaren

eskaintzak finkatzen
ditu gazteak
herrietan eta
eskualdean

Bizkaiko Hitza-k irakurleen es-

kutitzak plazaratzen ditu. Ez di-

tuzte 1.400 karaktere baino

gehiago izan behar, tarteak bar-

ne, eta Bizkaiko Hitza-k mozte-

ko eskubidea du. Helbide hone-

tara bidali behar dira, izen-abize-

nak eta herria adierazita: Bizkaiko

Hitza. Uribitarte, 18. 3-C.  Eskuti-

tzak Internet bidez bidaltzeko:

bizkaia@hitza.eus

%

Irudia b Bilbo

Ehun egun baino gutxiago Tourra Bilbotik abiatzeko
Hasi da atzera kontaketa: eguaztenean ehun egun falta ziren Frantziako Tourra Bilbotik abiatzeko. Horregatik, agintariek eta lasterketako antolatzai-

leek ekitaldi bat egin zuten: udaletxean ipini duten erlojua martxan jarri zuten, eta hiriburuko eraikin enblematikoak horiz argitu dituzte—irudian—.

EH Bilduk ere garrantzitsutzat jo du ekitaldia, baina mozio bat aurkeztu du Bilboko Udalean, hainbat gai eskatzeko: Tourraren ondorioz etxebizitza tu-

ristikoen prezioek izan duten «gehiegizko gorakada» kontrolatzeko, lan eskubideak bermatzeko eta jarrera sexistak saihesteko. BIZKAIKO HITZA

Abantoko parke
teknologikoa,
martxan

ABANTO bIñigo Urkullu Eusko

Jaurlaritzako lehendakaria eta

Unai Rementeria Bizkaiko ahal-

dun nagusia buru zirela, joan

den astelehenean inauguratu

zuten Ezkerraldea-Meatzaldea

parke teknologikoko egoitza

nagusia, Abanton. Besteak bes-

te, Energy Intelligence Center

ikerketa zentroaren egoitza da.

Proiektu estrategikoak garatu-

ko dituzte han; besteak beste,

Hidrogenoaren Euskal Korrido-

rea. Hori dela eta, hidrogenoz

zuzenean hornitzen den lehen

enpresa gunea da, Petronorrek

eta Nortegasek bultzatutako hi-

drogenoduktu bati esker.

Eraikina 18.932 metro koadro

da. Kanpoko horman eta teila-

tuan ipinitako plaka fotovoltai-

koei esker lortuko du behar

duen argindar guztia. Eraikin

horretan egongo dira hainbat

enpresa; besteak beste, Petro-

nor, Tubacex, Tubos Reunidos,

AMPO eta Vicinay.



Olatz Silva Rodrigo

J
uan Ormaetxea Taket

bertsolari meñakarra

1983an hil zen. Berrogei

urte geroago, hala ere,

haren izenak eskualde-

an dirau, Mungiako bertso esko-

lak haren izena baitarama: Taket.

«Norbaitek bertsotan hasi nahi

badu, edo bertsozalea bada eta ez

baldin badauka bertsotarako es-

pazio eroso edo seguru bat, Take-

ten beti izango du lekua». Horrela

definitu du bertso eskola Jone La-

rrinagak. Bertsolaria da Larrina-

ga, eta eskolaren parte ere bai.

Aurten 25 urte bete ditu eskolak,

eta urte osoan hainbat ekintza

egiten ari dira. 

Xabier Amurizak eta gazte ber-

tsozale batzuek sortu zuten Ta-

ket, 1998an. Larrinagak azaldu

duenez, eskolak funtzio bikoitza

betetzen du Uribe Butroe eskual-

dean. Alde batetik, bertso saioak

eta txapelketak antolatzen dituz-

te. Horretarako, eskolak zuzen-

daritza talde bat du. Bost kide dira

talde horren parte, eta Larrinaga

da haietako bat. Horrez gain, ber-

tsotan ikasteko espazio bat es-

kaintzen diete herritarrei. Egun,

gaztetxoen bi talde dituzte: bede-

ratzi laguneko taldea Bakion, eta

seikoa Mungian. Larrinanaga da

haien irakaslea. «Lehen Hezkun-

tzako seigarren mailako eta DBH

Derrigorrezko Bigarren Hezkun-

tzako lehen mailako ikasleak

dira». Esan duenez, Mungiako

ikastetxe guztietan bertsolaritza

ikasgaia irakasten dute. «Horre-

gatik, minimoak landuta ailega-

tzen dira eskolara». Taketen, in-

probisatzen ikasten dute, jolasak

eginez. «Ofizioetan egiten dugu

baina hitz eginez; edo zortziko

txiki oso bat sortu beharrean, ko-

platan egiten dugu». 

Helduen taldeak ere badaude:

talde bat Arrietan eta beste bat

Mungian. Haiek ez dute irakasle-

rik. «Bertso eskolak normalean

modu autonomoan egiten du lan;

ez du inork irakasten, denon arte-

an egiten dute bertsotan». Partai-

de gazteenak 18 urte ditu, eta na-

gusienak, 60 inguru. 

«Osasunaren seinale»
25. urteurrena ospatzeko, hilabe-

tero ekintza bat antolatzen ari

dira. «Gure helburua ez da jende

asko etorriko den ekintzak egitea,

baizik eta ekintza diferenteak es-

kaintzea, bertso saio arruntetatik

urruntzen direnak». Urtarrilean,

urtero egin ohi duten ekinbidea

antolatu zuten: sanantontxueta-

ko idatzizko txapelketa eta bertso

saioa. Otsailean, barrura begirako

bertso saioak egin zituzten, eus-

kara ikasten dabiltzan taldeetako

lagunentzat.

Hurrengo hilabeteetarako bes-

te ekintza batzuk pentsatu dituz-

te. «Bendejen omenezko saio bat

egin nahi dugu orain». Urteurren

festa abenduan egingo dute, Eus-

kararen Eguna baliatuz. «Bertso

saio berezi bat egingo dugu, eta

hitzaldi batzuk ere bai».

Jone Larrinagak hamabost urte

inguru daramatza bertso eskolan.

«Ikastolan bertsolaritza lantzen

hasi nintzen, gustatu zitzaidan,

eta hortik tiraka jarraitu nuen,

gaur egun arte». Nahiz eta sorre-

ratik Taketen egon ez, harentzat

«osasunaren seinale» da ikustea

eskola oraindik bizirik dagoela,

eta Uribe Butroe eskualdean

badagoela bertsotarako zaletasu-

na.  

Etorkizuna bermatuta
Larrinagaren iritziz, eskualdeko

jendea bertsozalea da: «Jendea

gustura dator antolatzen ditugun

saioak entzutera». Dena den, sor-

tzeko ez dago hainbesteko gogo-

rik, eta gazteen artean gauza bera

gertatzen da: helduen taldean 18

urteko gazte bakarra dago. «Hu-

rrengo gazteena neu naiz, eta 30

urte ditut». Gazteak bertso saio-

en publiko «oso leiala» dira, bai-

na ez dira eskolara animatzen.

Larrinagaren ustez, «moda kon-

tua» da. Izan ere, orain dituzten

gazte taldeak «oso osasuntsu»

daudela azpimarratu du. «Badi-

rudi bertso eskolak etorkizuna

izango duela; ea gaztetxoek, na-

gusi egiten direnean, bertsolari-

tzari eusten dioten».

Mungiako Taket bertso eskolak 25 urte bete ditu
aurten, eta, urteurrena ospatzeko, hilabetero
hainbat ekintza antolatzen ari dira. Abenduan
egingo dute urteurren festa.

Mende laurden
koplak lantzen

Uribe Butroe eta Txorierri eskualdeen arteko txapelketa, iaz, Laukarizen. Txapelduna Mikel Goiriena izan zen. TAKET

Mungiako Taket bertso eskolako kideak, iaz, Larrabetzun. TAKET

Bertso Munduko
Emakumeen
Topaketa, bihar 

R
Bizkaiko Bertso Mundu-

ko Emakumeen bigarren

Topaketa egingo dute bihar, Al-

gortan (Getxo). Helburu nagu-

sia da bertsoaren inguruan da-

biltzan emakumeak batzea;

besteak beste, bertsolariak, gai

jartzaileak, epaileak eta antola-

tzaileak.

Poteoa eta bertso bazkaria

egingo dituzte, eta Jone Uria Al-

bizuri eta Onintza Enbeita Ma-

guregi ariko dira bertsotan.

Norbaitek ez baldin
badauka bertsotarako
espazio eroso eta
seguru bat, Taketen 
beti izango du lekua»
Jone Larrinaga
Mungiako Taket bertso eskolako kidea

‘‘
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M. Garcia Martikorena Bermeo

Bidebietako biribilgunearen
(Meñaka) eta Sollube gainaren
(Bermeo) arteko bihurguneak de-
sagertu egingo dira 2027rako.
Izan ere, bi tunel eraikiko dituzte
BI-631 errepideko tarte horretan.
2025ean hasiko dira obrak, eta,
Bizkaiko Foru Aldundiaren au-
rreikuspenen arabera, bi urte be-
harko dituzte eraikuntza lanak
bukatzeko. Hala ere, bi tunel ho-
riek ez dira izango errepidean
egingo diren eraikuntza baka-
rrak. Izan ere, Imanol Pradales
Bizkaiko Azpiegituretarako eta
Lurralde Garapenerako foru di-
putatuak gaur zortzi Bermeon
egindako aurkezpenean adierazi
zuenez, Sollubeko gainean «az-
piegitura oso bat» eraikiko dute.
Proiektu osoak ia zortzi kilome-

tro luze den errepide tartea «era-
bat» aldatuko duela nabarmendu
du Pradalesek. Trazadura aldatu-
ko dute, ibilbideko bihurguneak
leuntzeko. Hiru zutabetan oina-
rrituko dira horretarako. Lehe-
nik, bidea handituko dute. Bi bi-
deko errepideak eraikiko dira, eta
ibilbidearen parterik handienean
beste bide bat ere egongo da, mo-
tel doazen ibilgailuentzat —ka-
mioientzat, esaterako—. Pradale-
sen esanetan, horri esker ez da au-
to pilaketarik izango. Errepide
bazterra metro eta erdikoa izango
da BI-631 berrituan, gainera –me-
tro bakarrekoa da egun–.
Bigarrenik, bi tunel eraikiko

dira: 315 metro eta 130 metro luze
izango dira. Bigarrena faltsua
izango da. Proiektuaren hiruga-
rren zutabea noranzkoa aldatze-
ko azpiegiturak izango dira: erre-

pide azpitik doan pasabide bat eta
bi biribilgune. Pradalesek dio
proiektu «errealista» dela:
«Ekonomikoki eta teknikoki po-
sible da, eta ez da kaltegarria in-
gurumenarentzat».

Hiru eremuko ibilbidea
Errepide berria hiru eremutan
banatuta egongo da. Aurrenekoa
Bidebietako biribilgunearen oste-
an hasiko da, eta 25,2. kilometro-
an bukatu; hau da, bihurguneak
hasten diren lekuan. Errepidea-
ren azpitik eraikiko den pasabi-
dea da tarte horren berezitasuna.
Bermeorantz doazenek eta ingu-
ruko baserrietako bizilagunek
norabidea aldatu ahal izatea da
xedea.

Bigarren tartea da azpiegitura-
ren eremurik «konplexuena»,
diputatuaren ustez. 2,7 kilometro
luze izango da, eta hartan egingo
dira bi tunelak eta biribilgune bat.
Azkenik, Sollubeko gainean bu-

katuko den tartea dago. Egungo
errepidearen antz handienekoa
izango da. Bihurguneak leundu-
ko dira, baina metro bateko baz-
terra izango du aurrerantzean
ere. Abiadura muga orduko 40 ki-
lometrokoa izango da —beste bi
tarteetan 80ra heltzea da aldun-
diaren ideia—, eta bi bide izango
ditu amaieran izan ezik, hor hiru
izatea baita asmoa. Berrikuntza-
rik esanguratsuena bukaeran
egongo den biribilgunea da.

Berritzearen onurak
Aldundiak eta Bermeoko Udalak
urteak daramatzate elkarlanean.
Bihurguneak kentzeak izan di-
tzakeen bi onura azpimarratu
ditu Pradalesek. Batetik, «segur-

tasuna handituko» dela esan du
Azpiegituretarako diputatuak.
Haren ustez, egungo errepidean
askotan ez da modurik izaten
«ondoren autorik datorren edo
ez ikusteko». Horrek istripuak
izateko arriskua areagotzen du.
Bestetik, «konektibitate» han-

diagoa izango da Bilborekin eta
Bizkaiko beste udalerriekin.
«Joan-etorriak arinago egin ahal
izatea garrantzitsua da eskualde-
ko ehun ekonomikoarentzat».
Bide beretik jo du Aritz Abaroa

Bermeoko alkateak. Sollube ber-
meotarrentzat «ikur bat» den
arren, esan du BI-631 bidea herria
bakartzen duen «muga» ere ba-
dela. «Gizartearen eskari bati
erantzuteko bultzatu da proiek-
tua. Egungo BI-631 errepidea mu-
ga bat da herriaren garapen eko-
nomikorako». Alkateak uste du
azpiegitura berriek modua eman-
go dutela «bizi kalitatea hobetze-
ko» eta garapen ekonomikorako
«aukera gehiago izateko».

Sollubeko bihurguneak kentzeko 
bi tunel eraikiko dituzte 2027rako
Ia zortzi kilometroko tartea berrituko dute BI-631 errepidean bObrak 2025ean hasiko dira

BI-631 errepideko bihurguneetako bat, Sollube gainean (Bermeo), astelehenean. MONIKA DEL VALLE / FOKU

66
INBERTSIOA, MILIOI EUROTAN

Bizkaiko Foru Aldundiak 66 milioi

euroko inbertsioa egin beharko

du Sollube aldean BI-631 errepi-

dea berritzeko. Foru aldundiak or-

dainduko du kostu osoa. Gastua

«handia» dela onartu duten arren,

«beharrezko inbertsioa» dela azpi-

marratu dute agintariek.
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«Joan-etorriak arinago
egin ahal izatea
garrantzitsua da
eskualdeko ehun
ekonomikoarentzat»
Imanol Pradales
Azpiegituretarako foru diputatua

«Gizartearen eskari bati
erantzuteko gauzatu da
proiektua. BI-631 bidea
muga bat da garapen
ekonomikorako»
Aritz Abaroa
Bermeoko alkatea
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Ibai Maruri Bilbao Getxo

Joan den irailean onartu zuen Ge-

txoko Udaleko osoko bilkurak

HAPO Hiri Antolamendurako

Plan Orokor berria. Amaia Agirre

alkatearen esanetan, «hiria era-

kargarri egiteko garrantzitsuak

diren hiru printzipio nagusi na-

hasten ditu: bizi, lan egin eta goza-

tu». Besteak beste, «Azkorri

zaintzearen aldeko apustua» egin

dutela nabarmendu du. 4.601

etxebizitza eraikitzea ere jaso du-

te, «gazteen etxebizitza beharri-

zanei erantzuteko». Getxoko

hainbat herritar eta eragile, ordea,

ez daude ados. Adi HAPO plata-

forma sortu zuten, alegazioak

aurkeztu dizkiote planari, eta

hainbat ekintza egin dituzte plana

salatzeko. Manifestaziora deitu

dute biharko, Zaindu maite du-

zun hori lelopean; Getxo «espe-

kulatzaileengandik» babestu

nahi dutela diote. 17:30ean abia-

tuko dira, Algortako Telletxe pla-

zatik. 

«Ez gaude HAPOaren kontra;

badakigu hiria antolatzeko plan

bat behar dela. HAPO honen kon-

tra gaude», esan du plataformako

Hodei Rodriguezek.  Haren esane-

tan, hiriak «badu zer hobetu», eta

horri erantzun behar lioke HAPO-

ak. Besteak beste, etxebizitza ara-

zo bat da «Getxon ere»: «Etxebi-

zitza librearen prezioa

neurriz kanpokoa da, oso

garestia, eta jende askok

kanpora joan behar du

bizitzera; batez ere, gaz-

teek». Dena dela, plata-

formako kideek ez dute

uste 4.600 etxebizitza

eraikitzea denik konpon-

bidea. Hasteko, hirian

etxebizitza huts «asko»

daudela ohartarazi dute. Udalak

2019an egindako azterlanaren

arabera, 33.627tik 1.028 zeuden

hutsik urte hartan. 

Rodriguezek esan du Etxebizi-

tza Legearekin udalak baduela

modua etxebizitza horiek alokairu

sozialera bideratzeko. Dena den,

etxe hutsak betetzearekin nahikoa

ez balitz ere, udalak eraiki gura di-

tuen guztiak «astakeria» direla

iruditzen zaio. Gainera, udalak

esan duenaren kontra, platafor-

makoek uste dute kopuru horrek

gainditu egiten duela Getxok legez

eraiki ditzakeen etxebizitzen mu-

ga. Haien kalkuluen arabera, lege-

ak baimendutakoak baino 1.456

etxebizitza gehiago izango lirate-

ke. Horrez gain, ohartarazi du

eraiki nahi diren horien artean le-

geak derrigortzen duena baino gu-

txiago bideratuko direla alokairu

sozialera. «Eraikitzea ezinbeste-

koa izango balitz, hutsekin nahi-

koa ez delako, eraikiko diren guz-

tiak alokairu sozialerako izan be-

harko lirateke», nabarmendu du.

HAPO berriaren aurkako

manifestazioa bihar Getxon

Udalak iaz onartutako planaren aurkakoek plataforma bat sortu dute, alegazioak
aurkeztu dituzte eta protestara deitu duteb4.600 etxe egitea «astakeriatzat» jo dute

Adi HAPO plataformako kideak, urtarrilaren 14an, Getxoko Tosu inguruan, biharko manifestaziorako deialdia egiten. ADI HAPO

Arbola landaketa, Getxoko Azkorrin, martxoaren 5ean, Adi HAPOkoek,

Otxantegi herri lurrekoek eta Sukar Horia kolektibokoek deituta. ADI HAPO

Etxe hutsekin nahikoa ez balitz
eta etxe berriak eraiki beharko
balira, alokairu sozialerako
izan beharko lirateke»
Hodei Rodriguez
Getxoko Adi HAPO plataformako kidea

‘‘

Hondartza
artifizial bat
Santurtzin 

SANTURTZI bSanturtziko

Udalak portu alderako plana

onartu du, herria itsasora

gerturatzeko. Aurki abiatuko

dute proiektua aukeratzeko

lehiaketa publikoa. Helbu-

ruetako bat da Agirre lehen-

dakariaren pasealekuan

hondartza artifizial bat egi-

tea, berdegune, harmaila eta

eguzkia hartzeko guneekin.

Trenbidea bide
berde bihurtuko
dute Durangon 

DURANGO bTrenbide zaharra

bide berde bihurtzeko proiek-

tua onartu du Durangoko

Udalak: bidegorria, oinezko-

entzako pasealekuak eta anfi-

teatro bat atonduko dituzte.

Mañaria errekaren gaineko

metalezko zubia berreskuratu

dute, eta katenari elementuak

farola bihurtuko dituzte. 

Txorierrirako
trenbide zaharra,
bide berde

BILBO bBizkaiko Foru Al-

dundiak eta Espainiako Go-

bernuak bide berde bihurtu-

ko dute Bilbotik Lezamara

arteko trenbide zaharra. Di-

putazioak Nekazaritza Minis-

terioari utziko dizkio lurrak,

eta ministerioa arduratuko

da 7,5 kilometroko ibilbidea-

ren mantenuaz.
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HAPOa ontzeko Getxoko Uda-
lak bultzatu duen prozesua ere sa-
latu du plataformak. «Idazteko-
an, ez zen benetako parte hartze
prozesurik egon. Iruzur hutsa
izan zen: parte hartu zuten gu-
txiek eredu baten alde egin zuten,
eta udalak hori baztertu eta bere
eredua inposatu du». Iruditzen
zaio «herritarren eta udalaren
ereduek talka» egiten dutela. Are
gehiago: Rodriguezen esanetan,
HAPOak zuzenean eragingo die-
nen iritzia ere ez da kontuan har-
tu, ez zaie informaziorik eman:
«Etxebizitza eraitsiko dieten ba-
tzuek hedabideen bitartez jakin
dute udalaren asmoen berri».
Hainbat eraitsi nahi dituzte, toki
horietan etxebizitza berriak edo
udal zerbitzuak eraikitzeko. Beste
batzuk ere botako dituzte, ibaia-
ren ertzean daudelako. 
Azken horiei dagokienez, pla-

taformak ez du iritzi argirik, nahiz
eta Rodriguezek berak ulertu
uriolak saihesteko izan daitekee-
la. Edozelan ere, etxebizitza ho-
rien jabeekin adostutako zerbait
izan beharko litzatekeela deritzo:
«Badira etxeak berritu edo obrak
egin dituzten bizilagunak, eta
orain bota egingo dietela jakin du-
te; ez da bidezkoa».

Lehen sektorea, arriskuan
Hutsuneak ere ikusi dizkio plata-
formak HAPOari: «Ikusten dugu
garrantzitsua dela hirian dauden
zona naturalak babestea: Azkorri
ingurua, Kandelu errekaren in-
gurua... Gure ustez, planak ez du
horrelakorik egiten». Era berean,
uste dute HAPO hori horrela gera-
tuz gero lehen sektorea bultzatze-
ko aukera galduko litzatekeela.
«Garrantzitsua da hirian geldi-
tzen diren ustiategiak defenda-
tzea eta sustatzea». Salatu due-
nez, Getxon «gero eta zailagoa»
da nekazari edo abeltzain izatea.
«Plan honek are gehiago zaildu-
ko du: gaur egun lehen sektorera-
ko erabiltzen diren hainbat zona
suntsituko dira». Esaterako,
hainbat eragilek hainbeste borro-
katu duten Tosu aldea, gaur egun
ortuak eta belardiak dituena,
udalak urbanizatu egingo duela
salatu dute. Baita Martiturri ere,
eta hangoek bakarrik hitz egiten
dute Getxo inguruko euskalkia.
Plataformak lau helegite aur-

keztu dizkio planari. Oraindik ez
du erantzunik jaso. Rodriguezek
esan du udala erantzutera derri-
gortuta dagoela, baina ez duela
horretarako epe mugarik. Hala
ere, adierazi duenez, 2.000 alega-
ziotik gora jaso dituzte udaletxe-
an, eta plataformakoek ulertzen
dute «denbora asko» behar iza-
tea horiei guztiei erantzuteko. 

I. Maruri Bilbao Leioa

I
az jakinarazi zuen Leioa-
ko Udalak indarrean
dagoen HAPO Hiri Anto-
lamendurako Plan Oro-
korra moldatuko duela,

Lamiako ingurua «lehengoratze-
ko». Batik bat, industriak kalte-
tutako inguru hori hezegune bat
da. Hasiera batean, auzoan bizi
direnek ez zuten txarto ikusten
leheneratzea. Baina Lamiako
Txopoeta Auzo Elkartekoak kez-
katuta egon dira iazko azaroan
udalak zehatz zer egingo duen
ezagutu zutenetik. Metroa lurpe-
ratzeaz eta hezegunea birgaitzeaz
gain, besteak beste, 1.200 etxebi-
zitza eraiki nahi dituztela jakin
zuten orduan. Elkartean hogei
laguneko talde bat osatu zuten
gai hori aztertu eta proiektuaren
aurka egiteko. Asteon udalak ira-
garri du «bizilagunei entzun»
eta kopuru hori txikitzea erabaki
duela: 895 izango dira. 
Horri esker, proiektuan jasota

egon diren dorreak txikiagoak
izango dira eta espazio publikoa
haziko da. Eraikin berri horiek
Bizkaibusek auzoan duen auto-
busen kotxetegiaren eta metro
geltokiaren artean eraikiko dira.
Inguru hori gaur egun bertan
behera utzitako industria eraikin
zaharrek betetzen dute. Lamiako
Txopoeta Auzo Elkarteak uste du,
alde estetikotik dorreen garaiera
txikitzea albiste ona dela, baina
oraindik ere gehiegizkoa irudi-
tzen zaie eraiki gura den etxebizi-
tza kopurua. «Auzoak proiek-
tuari ezetz esaten dio, gehiegizko
tamaina duelako», esan du Auzo
elkartean proiektua aztertu eta
aurre egiteko sortu duten batzor-
deko kideetako Marina Andak.
Hark ohartarazi du ez auzoak,

ez Leioak ez dituztela hainbeste
etxebizitza behar. Eta ez hori
bakarrik: kezkatzen ditu etxebi-
zitza berriek ekarriko dituzten
bizilagun berriei zer zerbitzu
emango zaien: «Ez dute esan

nola erantzungo dieten biztanle
berrien premiei».
Andak kontatu duenez, udalak

akordio bat sinatu zuen 2018an
promotore batzuekin, hezegunea
lehengoratzeko eta Bilboko
metroaren lehen linea inguru
horretan lurperatzeko. Promoto-
re horiek arduratuko dira etxebi-
zitzak eraikitzeaz ere. Andak
salatu duenez, udalak aitortu zien
1.200 etxebizitza egingo zirela
«enpresa horiei hezegunea
lehengoratzea eta metroa lurpe-
ratzea errentagarri izateko».
Orain gutxiago izango dira,
baina, Andaren ustez, ez dago
premiarik: «Ez dira behar, Leioa
biztanleria galtzen ari delako, eta
etxe hutsak badaudelako, baina
eraikiko dira, negozioa egiteko».  
Autoak non aparkatuko dituz-

ten ere zalantzan ipini du auzo
elkarteko kideak. Izan ere, bizila-
gun berriak etorri aurretik dago-
eneko larri dabiltza auzoan. Oro
har, «hirigintza ereduaren ondo-
rioz»,  Leioak mugikortasunare-
kin «arazo larria» duela esan du:
«Eraiki dira etxeak eta etxeak,

eta, gero, merkataritza gunean,
denak leku berean daude. Autoa
behar dugu, ezinbestean». Orain
udalak esan du arazoa konpon-
tzeko hainbat aukera aztertzen
ari direla. Haietako bat da eremu
bat gordetzea inguruan aparkale-
ku publiko bat, udal eraikin bat
eta zuzkidura apartamentuen
bloke bat eraikitzeko han.

Promotore horiek egin beha-
rreko lanetako bat metroa lurpe-
ratzea da. Auzoan horren alde
daude. Are gehiago, Bizkaiko
Foru Aldundiak itsasadarraren bi
ertzak lotuko dituen tunelaren
proiektuak kezkatzen ditu. Zeha-
tzago esateko, iazko udazkenean
Areetako (Getxo) eta Sestaoko

geltokiak lotuko dituen tren lotu-
rak. «Hori egingo badute inguru
honetan metroaren lehen linea-
ren azpitik, gero ezingo dute
lehen linea lurperatu sekula san-
tan», ohartarazi du Andak. Uda-
lak azaldu du negoziatzen ari
direla metroa lurperatzeko. 
Auzo elkarteak beste proiektu

bat proposatu du, diputazioak
ezinbestean tren lotura hori egin-
go badu: Areetatik Sestaora arte-
koa izan beharrean, izan dadila
Lamiakotik Sestaora artekoa, eta
Lamiakon dena lurperatu.
Horrez gainera, joan den astean,
Bizkaiko Garraio Partzuergoak
iragarri zuen itsasadar azpitik
joango den garraio hori zein izan-
go den aztertuko duela; beraz,
oraindik ez da behin betiko
proiektua udazkenean diputa-
zioak iragarritako hura. 

180.000 metro koadro
Promotoreek Lamiako hezegu-
nea ere lehengoratu beharko
dute. Proiektuaren arabera, kaian

180.000 metro koadro
berreskuratuko dituzte.
Muturretako batean, he-
zegunea lehengoratuko
da, eta, bestean, basoa
eta parkea sortuko dira,
herritarrek erabiltzeko.
Andak uste du beste era
batera plantea zitekeela,
hezegune «bere osota-
sunean eta egiaz» birgai-

tzeko: «Lamiako benetan babes-
tu nahi badute, ezin dezakete
etxebizitzarik eraiki hemen,
agian».
Orain, herriko hirigintza arloko

beste mugimendu batzuekin har-
tu-emanetan dabiltza, baita au-
zokoen artean udalaren proiek-
tuaren berri hedatzen ere. 

Leioako Udalak indarrean dagoen HAPOa moldatu gura du,
Lamiakoko hezegunea eta ingurua lehengoratzeko. Auzo
elkartekoa proiektuaren aurka agertu da; besteak beste, eraiki
nahi den etxe kopuruagatik. Udalak urritu egin du egitasmoa.

Lamiako leheneratzeko
beste modu bat nahi dute

Leioako Lamiako hezegunea eta Gobela ibaia, joan den asteburuko irudi batean . MONIKA DEL VALLE / FOKU

Lamiakoko hezegunea
benetan babestu nahi badute,
ezin dezakete etxebizitzarik
eraiki han, agian»
Marina Anda
Leioako Lamiako-Txopoeta auzo elkarteko kidea

‘‘
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Erakusketa

Amaia Igartua Aristondo Bilbo

Esplizitua da erakusketaren izen-

burua: Itsasoari so, kadmio go-

rria ez da etorri. Eta hala da: are-

toa betetzen duten koadro abs-

traktu erraldoietan, pintura

txikietan eta, are, ikus-entzunez-

koetan, erabat gailentzen dira ur-

din prusiarra, beltza, eta, diskre-

tuago, haiek nahastean sortutako

berdea. Zuria ageri da mihise

marduletako hainbatetan: kolore

trantsizio baten gailurrean koka-

tu du artistak. Hodeiak dirudite

batzuetan, eta olatuen aparrak

besteetan. Gama horiek baino ez

daude: ez da gorririk ageri, ezta

horirik ere. Itsasoaren inguruko

begirada pertsonal bat agertzen

dute pieza denek: Lorea Oar-Ar-

teta artistarena.

Bilboko Itsasmuseumen bisita-

tu ahal izango da erakusketa,

maiatzaren 1era bitartean, eta ar-

tistak pintura ikastaro bat egingo

du bihar, 11:00etatik aurrera,

museoan bertan, 14 urtetik gora-

ko parte hartzaileentzat. Esperi-

mentaziorako abagunea izango

da, eta ez da aurretiazko ezagutza

artistikorik behar.

Gertuko harremana izan du

Oar-Artetak itsasoarekin, itsasgi-

zonen familia batetik baitator.

«Itsasoa sentitzea, entzutea,

usaintzea eta hari begiratzea gus-

tatzen zait. Saiatzen naiz sentia-

razten didana kontatzen eta era-

giten dizkidan sentsazioak eta

emozioak partekatzen», artista-

ren esanetan. Oraingo honetan,

batik bat formatu handira jo du

sentipenok mamitzeko, eta kolo-

re nahasteekin jokatu du, pintura

mota eta testura ezberdinekin, 

lilura eta kezka adierazteko.

«Proiektua ariketa baten mo-

duan planteatu dut; lan eta bila-

keta prozesu moduan; bidaia bat

da».

Aretoaren zati handi bat insta-

lazio batek hartzen du: dozena

bat paper zati handi jarri ditu sa-

baitik eskegita, lerroetan. «Ozea-

no txiki bat irudikatzen saiatu

naiz», azaldu du, eta bisitariak

itsaso horrekin hartu-emana iza-

teko paratu du, hain justu. Artis-

tak berak erakutsi du nola: orri

handiek osatutako lerroen artean

mugitu da, hara eta hona, erren-

kadaz errenkada, eta haren mu-

gimenduaren inertziarekin mu-

gitu egin dira, orobat, dingilizka

dauden elementuak. Sabaian da-

goen aire girotuak ere mugitu egi-

ten ditu ingurukoak, eta mugi-

menduak, era berean, soinua era-

gin du. «Itsasoa mugitu egiten da,

eta soinua ateratzen du.

Interakzioarekin, obra

aldatzen da, eta horrek

bizitasuna ematen dio»,

nabarmendu du artistak.

Piezen artetik igarotze-

an, bisitariak hainbat

ikuspegitatik antzeman

dezake lana, ohartarazi

duenez.

Euskarriekin eta pin-

turekin jolastu da emai-

tza hori lortzeko. Bi pa-

per mota erabili ditu: 

arroz papera eta sulfuri-

zatua; eta pinturetan ere

bi formatu hautatu ditu: olioa eta

akuarela. Sulfurizatua aurpegi

bakarretik margotu behar izan

du, orri fina izanik ifrentzua ere

koloreztatuta geratzen baita; lan

bikoitza eskatu dio, ordea, arroz

paperak. Halaber, paperek aka-

bera ezberdina dute aplikatu

zaien pintura motaren arabera.

Olioarekin margotzean, testura

zurrunagoa hartzen du euska-

rriak, baina, akuarelaz apaindu

dituen laminetan, materiala zi-

murtu egin da. Hala, askotariko

testurak bildu ditu artistak areto

barruko itsasoan. Sulfurizatuak

latzagoa dirudi, eta hauskorragoa

da, nabarmendu duenez.

Askotariko formatuak
«Obra handiak indarra dauka;

interesgarria da», esan du Oar-

Artetak mihiserik handietako ba-

ten aurrean. Era berean, lan han-

dia era badauka. Orduak eta or-

duak behar dituela dio. Haren lan

prozesua ez da noizbehinkakoa;

kontrara, ideia hausnartu egiten

du aurretik, eta, gero, denbora

asko eskaintzen dio hura gauza-

tzeari. Euskarrien ezaugarriek ere

zailtzen dute prozesua, kasu bate-

rako. Batez ere, tamaina eta pisua

Itsaso propio bati eskainia
Lorea Oar-Arteta artistak itsasoari buruzko erakusketa bat jarri du Bilboko Itsasmuseumen,
maiatzaren 1era arte b Formatu handiko lanak, txikiagoak eta ikus-entzunezkoak bildu ditu

Bisitari bat Lorea Oar-Artetaren

erakusketan, Bilboko

Itsasmuseumen, hilaren 7an.

ANDONI CANELLADA / FOKU

Itsasoa mugitu egiten da, 
eta soinua ateratzen du. 
Hartu-emanarekin obra aldatzen
da; horrek bizitasuna ematen dio»

«Mapan zentimetro pare bat
gorago edo beherago hiltzea ez
da gauza bera. Edozeinek irakur
dezakeen ideia bat da»

Lorea Oar-Arteta
Artista

‘‘
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Erakusketa

direla medio, bastidorea bazter
utzi behar duelako. «Laguntzaile
pare bat beharko nuke», adierazi
du artistak.
Ez du halakorik, ordea. Mihisea

lurrean jartzen du, eta okertuta
ematen ditu trazuak —argi ikus
daiteke sorkuntza prozesua era-
kusketan bertan, ikus-entzunez-
ko batean jaso baitu—. Piezak
arrastaka lekualdatzen ditu estu-
dioan. Erakusketan, horietako
bakan batzuk baino ez daude
markoan sartuta. Biluzik paratu
ditu gehienak, listoi batera lotuta.
Formatu txikiari ere errepara-

tzen dio erakusketak, nolanahi
ere. Aretoko larrialdietako ateak
ikusi zituenean, iruditu zitzaion
leku aproposa izan zitekeela irudi
sekuentzia batzuk paratzeko, eta,
tokiaren esanahia aprobetxatuta,
larrialdi egoera batzuei begiratu
die irudiotan. Hondo zurian, ma-
rrak ageri dira, arkatzez marratu-
takoak batzuk, kurkuma kolorez
pintatutakoak bestetzuk. Zenba-
keta bat iradokitzen dute: Medi-
terraneo itsasoan hildako migra-
tzaileez ari da. «Mapan zentime-
tro pare bat gorago edo beherago
hiltzea ez da gauza bera. Edozei-
nek irakurtzeko moduko ideia
bat da».
Era berean, klima krisiari ere

egin dio aipamena Oar-Artetak.
Sekuentzia horretan, berriz, hon-
doa iluna da, eta pieza mardulen
antzeko kolore sortak erabili ditu.

Gainean, muxumartinak pintatu
ditu grafitoa erabilita, baita tinta
hori distiratsu bat ere. Aldarri bat
egiteko baliatu du arraina. «Abe-
rastasun handia daukagu itsaso-
an, baina ez dugu ondo trata-
tzen», adierazi du.

Soa, ikus-entzunezkoetan
Itsasoari begiratu dio paper deli-
katuaren bidez, mihise sendoa-
goa erabilita, eta mamitu ditu in-
presioak hala modu erraldoian
nola diskretuan. Urak ardazten
du Oar-Artetaren erakusketa;
izan ere, itsasoa bakarrik ez, oro
har ura ere presente dago haren
bizitzan. Bilbon du arte estudioa,
itsasadarraren aurrean. Hari ere
begiratu dio artistak. Hain justu,
bideo instalazio batean. Bilboko
itsasadarra ageri da, bare, enkoa-
draketa itxi batean. Planoan sartu
dira, emeki-emeki, urak garraia-
tutakoak, plastikozko poltsak eta
botilak, bestelako zaborren bat;
irudia aldatu da, eta, oraingoan,
polenak ondulazioak marrazten
ditu uretan. Enkoadraketatik
kanpo, jendearen hotsa entzuten
da, tranbiaren zarata, euriaren
soinu lasaia, eta kanpai hotsak.
Irudia aldatu da ostera.
«Inoiz ikusi duzue lertsunik

itsasadarrean?», galdetu du Oar-
Artetak, eta ezetz esan dute ingu-
rukoek. «Bada, badaude». Pan-
tailan agertu berri da bat, itsasa-
darrari begira. Zisneak ere
agertzen omen dira harian-ha-
rian, baina horiek ez ditu bideoan
txertatu, «xaloegia» gera ez ze-
din, badaezpada. Martin arran-
tzaleen bizitokia ere bada itsasa-
darra, artistaren arabera. Eta za-
bor andana batena, agerikoa
denez. «Itsasgora dagoenean,
soro guztietako zikinak ateratzen
dira, eta hori ere badago, baita
elementu begetalak ere. Deneta-
rik egoten da itsasadarrean».
Bere osotasunean atera gura

izan du. Oar-Arteta bera arduratu
da etxetik estudiorako bideko
bazterrak dokumentatzeaz, eta
Luisa Montesek harrapatu ditu
Zorrotzaurreko ertzak eta Itsas-
museum inguruko txokoak.

Lorea Oar-Arteta artista, Bilbon, bere obra baten aurrean. ITSASMUSEUM Oar-Artetaren formatu handiko obra batzuk. ITSASMUSEUM

Bisitari bat Bilboko Itsasmuseumen, itsasoa iradokitzen duen instalazioarekin hartu-emanean. A. CANELLADA / FOKU

A. Igartua Aristondo Bilbo

Itogin baten zarata dirudi. Tantak
erortzen ari dira, azkar, metalez-
ko ontzi batean. Erritmoa ezar-
tzen dute. Eta, bat-batean, piano
baten notak aditu dira. Eta aurre-
rago, batuko dira klarinetea, pa-
peraren soinua, arroz aleen zarata
beiraren kontra, Milango (Italia)
tranbiaren tarrapata, eta hango
institutu bateko bi atezainen ber-
ba xuxurlatuak, zutabe baten
atzean hitz egiten. Doinu horiek
denek osatzen dute Lorea Oar-
Artetak ondutako Espora

18.11.2022 soinu pieza. Itsasoari
so, kadmio gorria ez da etorri era-
kusketan, Bilboko Itsasmuseu-
men, aurikular pare bat ipini ditu
egileak.
Doinuotako batzuk ohikoak di-

ra musika piezetan, eta beste ba-

tzuk ezohikoak, baina Oar-Arte-
taren sorkuntzan denek balio du-
te. «Soinu batzuk berreskuratu
nahi ditut nire piezarako: musi-
kalak ez diren espazioetatik datoz
nigana, baina gurekin bizi dira».

Egunero entzuten dira, baina ne-
kez jartzen zaie arreta, artistaren
irudiko. «Edo, arreta jartzekotan,
ez dugu soinua interesez entzu-
ten: itogin bat aditzean, seinale
asaldagarritzat jotzen dugu (ma-

txura bat), soinuaren beraren
esentzia, tonua eta erritmoa ahaz-
tuta, soinuak inguratzen zaituen
kontuan hartu gabe...».
Alabaina, bestelako esangura

dute Oar-Artetarentzat, eta hala
irudikatu ditu. «Ahale-
gintzen ari naiz corpus
zentzudun bat sortzen
zaratatxoak eta soinuak
elkartuta, tonuari, errit-
moari, testurei... errepa-
ratuta, eta jatorria bazter
utzita».
Aurikularren parean,

argazki bat jarri du: Le
Larraskito Kluba 2016.

«Bilboko lekurik undergrounde-
na izan da. Haren bidez, beste era
bateko soinuetara hurbildu nin-
tzen. Ikastaro batean ikasi nuen
badagoela mundua pentagrama-
tik kanpo».

Musika egitea musikatik kanpo
egon ohi diren elementuekin

Itogin baten soinuak asaldura
baino ez du eragiten, artistaren
arabera: ez zaio erreparatzen
esentziari, tonuari, erritmoari...

Oar-Arteta saiatzen ari da
corpus «zentzudun» bat
sortzen, zaraten eta soinuen
jatorria bazter utzita



MUSIKA

ARANTZAZUTxalainak.
bGaur, 21:00etan, herriko

tabernan.

AREATZAWilliam, plays and ta-

les.

bBihar, 22:00etan, The Quiet

Cornerren.

AREATZA Ibon Azkona eta 

Vicent Zaragoza. Kontzertu gas-

tronomikoa.

bAsteartean, 20:00etan,

komentuan.

BILBOBilboko Orkestra Sinfoni-

koa.

bGaur, 19:30ean, Euskaldunan.

BILBOMad Muasel, Katanga Dub,

Romy So Love eta Afrodeliciu.

bGaur, 20:00etan, Bilborocken.

BILBOBrian Aching Quartet.

bGaur, 20:00etan, Jazzonen.

BILBODaft Punk, The Chemical

Brothers eta The Prodigy.

bGaur, 20:30ean, Stage Liven.

BILBOPole.

bGaur, 21:00etan, Santana 27n.

BILBO Javi Fermin.

bGaur, 21:00etan, Azkenan.

BILBOCrim eta Kaleko Urdanga.

bGaur, 21:00etan, Zorrotzako

gaztetxean.

BILBOThe Titanians.

bGaur, 21:00etan, Nave 9n.

BILBOAlice Wonder.

bGaur, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBOChris Kase.

bBihar, 19:00etan, Jazzonen.

BILBOEtxekalte, Ella La Rabia,

Dena eta Kohatu.

bBihar, 19:30ean, Zorrotzako

gaztetxean.

BILBOMemoria. Andoni Martinez

Barañano eta La Porteña Tango.

bBihar, 19:30ean, Camposen.

BILBODani Flaco.

bBihar, 20:00etan, Cotton cluben.

BILBONevadah.

bBihar, 20:00etan, Nave 9n.

BILBORyhan, Afrika Bibang, 

Lion Sitté, Afrodelicius eta DJ Slim-

daze.

bBihar, 20:00etan, Bilborocken.

BILBONukore eta Kernhell.

bBihar, 20:00etan, Shaken.

BILBO Ill Pequeño & Ergo Pro.

bBihar, 20:30ean, Santana 27n.

BILBOSiloe eta Yarea.

bBihar, 20:30ean, BBK 

aretoan.

BILBOHabia.

bBihar, 20:30ean, Zawpen.

BILBOLos Vibradores.

bBihar, 20:30ean, Luber tabernan.

BILBOStill River eta Red House

Revival.

bBihar, 22:00etan, Kafe Antzokian.

BILBOSilitia. Ibai Silicato eta Xa-

bier Barrutia.

bBihar, 22:45ean, Zawpen.

BILBOHistorias extraordinarias.

Javier Gurrutxaga eta Orquesta

Mondragon.

b Igandean, 19:00etan, Arriagan.

BILBOThe Cuban Jazz Syndicate.

bAsteartean, 19:30etan, Arriagan.

BILBO John R. Miller with JP Harris

Dreadful Wind & Rain featuring

Chloe Edmonstone.

bAsteartean, 20:30ean, Kafe

Antzokian.

BILBOKantu eta pianoa.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Sociedad Bilbainan.

BILBOCarmen Romeu.

bAsteazkenean, 19:30ean,

Arriagan.

BILBODivorce From New York eta

Benizze.

bOstegunean, 20:00etan, BBK

aretoan.

BILBO Ithaka, Calathea eta Entro-

pia.

bOstegunean, 20:00etan,

Bilborocken.

BILBOXXL.

bOstegunean, 20:30ean, Kafe

Antzokian.

BILBOMaximiliano Calv.

bOstegunean, 21:00etan,

Azkenan.

BILBOGarilak 26.

bOstegunean, 21:30ean, Kafe

Antzokian.

ERANDIOOlaia Inziarte.

bGaur, 20:00etan, merkatu

zaharrean.

ERANDIODani Fernandez.

bBihar, 20:00etan, 

Sonoran.

GALDAKAOMalatestta.

b Igandean, 19:30ean, Urkin.

GERNIKA-LUMOKolpeka eta

Santa Cruz.

bGaur, 19:00etan, Aterpen.

GERNIKA-LUMOUn día Lobo 

Lopez.

bGaur, 20:00etan, Lizeon.

GERNIKA-LUMOPelomono eta

Sonic Trash.

bGaur, 21:00etan, Kult Parnasoan.

GERNIKA-LUMOArratians eta

Dennis Alcapone.

bGaur, 21:30ean, Astran.

GERNIKA-LUMOAgur eta Arresi.

bBihar, 20:30ean, Aterpen.

GERNIKA-LUMOBakar, Olaia In-

ziarte, Benizze eta Dupla DJ Set &

Tzerriz.

bBihar, 21:00etan, Astran.

GERNIKA-LUMOMocker’s eta

Lady Banana.

bBihar, 21:00etan, Iparragirren.

GETXONiño de Elche.

bBihar, 19:30ean, Muxikebarrin.

IURRETACRAS.

bGaur, 20:30ean, Kortan.

LARRABETZU zken Sustraiak eta
Sofokaos.

bBihar, 22:00etan, gaztetxean.

PORTUGALETESholl.
bGaur, 22:00etan, Grooven.

PORTUGALETEAll This Chaos,
Darmage eta Los Cojones.

bBihar, 21:00etan, Grooven.

PORTUGALETEMindTrap.
bBihar, 21:00etan, gaztetxean.

UGAOMocker’s eta Mumia.

bGaur, 21:30ean, herriko tabernan.

URDULIZMaru Candel.
bBihar, 21:00etan, kultur etxean.

ANTZERKIA

ABADIÑOUna boda insospecha-

da. Teatro Coles.

bBihar, 19:00etan, kultur 

etxean.

ABADIÑOTxise ganienbakarriz-

ketak. Torrai eta Nona.

b Igandean, 19:00etan, Mendiola

auzoan.

ARANTZAZUMagma mia. 

Bea Egizabalen bakarrizketa.

b Igandean, 19:00etan, kultur

gunean.

Ugao b Kontzertuak

Mocker’s eta Mumia taldeekin, rock gaua Ugaon
Mocker’s taldea —irudian— Durangaldean sorturiko Power talde bat da. 1970eko hamarkadako rocketik edaten dute, eta taldearen doinuetan pre-

sentzia handia dute giro psikodelikoak eta garapen handiko estrukturak. Lau disko argitaratu dituzte. Gaur Ugaoko herriko tabernan joko dute, Ba-

sauriko Mumia taldekoekin batera. Estilo ugari darabiltzate, baina rocka da nagusi haien doinuetan. Kontzertuak 21:30ean hasiko dira. MOCKERS
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BARAKALDODelicadas. 

T de Teatre.

bBihar, 20:00etan, 

antzokian.

BASAURILas que limpian. 

A Panadaria.

bBihar, 20:00etan, Socialen.

BERRIZCorazones, meteoritos y

una enfermedad rara. Teatro del

Azar.

bBihar, 19:00etan, kultur 

etxean.

BILBOMartita sea. Martita Grana.

bGaur, 20:30an, eta bihar,

18:00etan eta 20:30ean,

Camposen.

BILBOAgurra. Vidania Teatro.

bGaur, 19:30ean, BBK aretoan.

BILBODesde mi pùnto de vista.

Kike Biguri.

bGaur, 20:00etan, Camposen.

BILBOParaíso perdido. Pere Ar-

quillue, Cristina Plazas, Lucía Jua-

rez, Rubén de Egia, Elena Tarrats

eta Laura Font.

bBihar, 19:00etan, Arriagan.

BILBOAlbum.

bBihar, 21:30ean, Zawpen.

BILBONo me toques el cuento.

b Igandean, 18:00etan,

Camposen.

BILBOAmistad. Gines García Mi-

llan, Daniel Grao eta Daniel Albala-

dejo.

bOstegunean, 19:30ean, 

Arriagan.

BILBOPareja abierta. Amets Bete.

bOstegunean, 19:00etan, San

Frantziskoko udaltegian.

BILBO Improvisa que no es poco.

Impro y Punto.

bOstegunean, 20:00etan, Hika

Ateneon.

ELORRIOEz naiz inoiz Dublinen

egon. Tentazioa.

bGaur, 20:00etan, Arriolan.

ERANDIOSagastitarrak. Joseba

Apaolaza, Ainhoa Etxebarria eta

Koldo Olabarri.

b Igandean, 19:00etan, kultur

etxean.

GALDAKAOLagun beltz asko.

Ados Teatroa.

b Igandean, 19:00etan, kultur

etxean.

GETXOTiempo al tiempo. Sara Es-

cudero.

bGaur, 19:30ean, Muxikebarrin.

LEIOAEl nadador de aguas abier-

tas. K produkzioak.

bGaur, 20:30ean, Kultur 

Leioan.

MUSKIZBost minutun. Txalo Pro-

dukzioak.

bBihar, 19:00etan, Meatzari

aretoan.

SANTURTZIMuchos amigos ne-

gros. Ados Teatroa.

bGaur, 20:00etan, 

Serantesen.

SESTAOCorazones, meteoritos y

una enfermedad rara. Teatro del

Azar.

bGaur, 19:30ean, Musika 

Eskolan.

SOPELARey Desnudo y Chico

Muerto. Pabellón 6ko Gazte Kon-

painia.

bGaur, 20:00etan, kultur 

etxean.

SOPUERTAHor konpon. Oihulari

Klown.

bBihar, 18:00etan, Enkarterrietako

Museoan.

ZORNOTZAAlderray. Tartean Te-

atroa.

bGaur, 20:00etan, Zornotza

aretoan.

BERTSOLARITZA

BILBOBertso bazkaria. Nerea

Elustondo eta Unai Iturriaga. Gai

jartzailea: Erlantz Ibargurengoitia.

bBihar, 14:00etan, Kafe 

Antzokian.

BILBOeRRe. Aner Euzkitze, Hai-

zea Arana, Oihana Arana eta Leire

Vargas.

bBihar, 19:00etan, La Terminalen.

BILBOPopperra, afterra, utopia.

Maider Arregi Markuleta eta Mad-

di Ane Txoperena. Protagonistak:

Miren Narbaiza. Gai jartzailea:

Amaia Agirre.

b Igandean, 12:30ean,

Guggenheim museoan.

GERNIKA-LUMOKILIMAterioa

ikuskizuna. Iratxe Ibarra eta Oiha-

ne Perea. Protagonista: Kaitin

Allende.

bOstegunean, 18:30ean, Astran.

GETXOBizkaiko bertso munduko

emakumeen* II. topaketa. Poteo

gidatua eta bertso bazkaria. Onin-

tza Enbeita eta Jone Uria.

bBihar, 12:30ean San Nikolas

plazan eta 14:30ean Abian kultur

elkartean.

ZORNOTZADurangaldea Uzta-

barritzen III. Bertso Zirkuitua. An-

der Aldazabal, Ander Sarriugarte,

Igor Elortza eta Alaia Martin. Gai

jartzailea: Jon Ander Urkiaga.

bGaur, 19:00etan, 

Zelaietan.

DANTZA

BILBONoiz ez da inoiz galdu?. Jon

Estefane Turrez, Enara Gonzalez

Goikoetxea eta Naroa Ruiz Mon-

ge.

bBihar, 20:15ean, Zawpen.

BILBOO Futuro é ancestral. Sine

Qua Non Art.

b Igandean, 19:00etan,

Fundicionen.

HAUR JARDUERA

BASAURIDe Simba a Kiara. On-

beat.

b Igandean, 12:00etan, 

Socialen.

BERMEOZugame. Ipuin kontake-

ta.

bGaur, 18:00etan, udal

liburutegian.

BERRIZZer gertatzen da basoan.

Maider Alzelai ipuin kontalaria.

bBihar, 12:15ean, kultur 

etxean.

BILBOMaddi Pirata.

bAstelehenean, 17:30ean,

Begoñako udaltegian.

BILBOMagia parrastan. Imanol

Ituiño.

bAsteazkenean, 11:30ean eta

16:30ean, Kafe Antzokian.

ERMUAUrteak bete, abenturak

bizi!. Pirritx, Porrotx eta Marimo-

tots.

bGaur, 17:00etan eta 19:00ean,

antzokian.

ERMUAArratsaldean kontu konta-

ri. Ipuin kontaketa.

bBihar, 17:30ean, Lobianon.

GERNIKA-LUMOEsna. Marie de

Jongh konpainia.

b Igandean, 12:30ean, 

Lizeon.

MUNGIAMamut. Markeliñe.

b Igandean, 18:30ean, Olalden.

HITZALDIAK

BILBODatorren kontakizuna. Jule

Goikoetxea eta Maialen Lujanbio.

bAsteartean, 19:30ean, Biran.

BILBOMiren Narbaiza eta Iban

Zaldua.

bAsteazkenean, 17:30ean, Azkuna

zentroan.

BILBO Irulegiko eskua: Indusketa

arkeologiko baten kronika. Mattin

Aiestaran.

bAsteazkenean, 19:00etan, BBK

aretoan.

BILBOUxue Apaolaza, Irene Puja-

das eta Beñat Sarasola.

bOstegunean, 17:30ean, Azkuna

zentroan.

IKASTAROAK

BILBOLiteratura eta musika. ose-

ba Sarrionandia eta Iholdi Beris-

tain.

bBihar, 09:30ean, Bizkaia 

aretoan.

BESTELAKOAK

GERNIKA-LUMOErresistentzia

arazo fisikoa da. Maite Aizpurua.

b Igandean, 19:00etan, 

Astran.

GETXOXabier Lete. Olerki kluba.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Algortako kultur etxean.

Elorrio bAntzerkia

Ezohikoa da alabaren neskalaguna
Amestitarrak Gabonak ospatzeko bildu dira. Hiru urtez ikusi ez duten alaba Londrestik itzuli da, bere neskalagun

irlandarrarekin. Denak daude hura ezagutzeko gogoz, baina sorpresa hartuko dute. Tentazioa konpainiak gaur

taularatuko du Ez naiz inoiz Dublinen egon —irudian, Donostian, urtarrilean—, Elorrioko Arriolan (20:00). J. U. / FOKU
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Mikel Garcia Martikorena

H
orma erraldoi bat
izango balitz beza-
la, lurrak Galean
(Getxo) ebakidura
bertikala egiten

du, kontinentearen eta Bizkaiko
itsasoaren arteko muga adierazi
nahiko balu bezala. Bertatik Bil-
boko portura sartzen den edozein
itsasontzi ikus daiteke. Historian
zehar, kokapen estrategikoa iza-
teko aukera eman dio horrek lur
zati horri, kontrolgune bihurtuz. 
XVI. mendean, herriko bizila-

gunek talaia bat eraiki zuten Ga-
leako lurmutur inguruan, itsaso-
tik zetorren merkataritza kontro-
latzeko. Bi mende geroago
—1743an, hain zuzen—, britainia-
rren erasoen beldur zela-eta, Biz-
kaiko jaurerriak Bilbo inguruko
defentsak indartu zituen; urak
zekarrena ikusteko leku apropo-
sa delakoan aukeratu zuen Galea,
besteak beste. 
Kareharria eta hareharria ba-

liatuz eraiki zuen Jaime Sycre in-
geniariak Galeako gotorlekua.
Maria Peraita Punta Begoña fun-
dazioko zuzendariak dioenez,

«inguruko» bizilagunak ibili zi-
ren eraikuntza lanetan; datuen
arabera, seiehun lagun inguru.
Langile horiek «garrantzi handi-
ko» eraikina sortu zuten, eta, Pe-
raitak esan duenez, garrantzia
egun mantendu egiten da: «Gale-
ako gotorlekua Getxon balio his-
toriko, teknologiko eta artistiko-
rik handiena duen gordailua da».

Zaharberritzea
Forteak duen balioa ikusita, Ge-
txoko Udalak eraikina zaharbe-
rritu egin nahi du. Punta Begoña
fundazioaren esku utzi du lan ho-
ri. Lanak ez dituzte hasi oraindik,
eta ez daude aurreikusiak epe mo-
tzerako. Hala ere, jadanik proiek-
tuari itxura ematen hasi dira. Au-
rreneko pausoa eraikinaren balio
historiko, artistiko eta soziala eza-
gutzea da, eraikinean fisikoki la-
nean hasi aurretik. Dena den,
fundazioko zuzendariak aurrera-
tu du berreskuratze lanak ez dire-
la «ohiko» zaharberritze bat
izango: «Punta Begoñako gale-
riatan erabili dugun eredua balia-
tuko dugu gotorlekuan». Gale-
rietan bezala, gotorlekuan ere, 
zaharberritze prozesua «aprobe-

tzatu» egion nahi dute bisitariei
eraikinaren eta, aldi berean, Ge-
txoren eta Bizkaiaren historia
azaltzeko.
Peraitak gordailu materialen

garrantzia babestu du: «Ondare-
ak herri baten izaera definitzen
du; besteetatik ezberdintzen gai-
tu». Ondarea «betebeharra eta
aukera» dela dio zuzendariak:
«Eraikin asko, alde batera utzita
zeudenak, kultura garatzen den
gune bihurtzen dira». Hori da
fundazioaren helburua.

Itzali den argia
Galeako gotorlekuaren kanoiek
ez zuten hotsik egin behin ere,
baina Getxoko bizilagunek tiroak
entzun dituzte mendeetan Gale-
an. Izan ere, gotorlekua bi aldiz
suntsitu zuten. Aurrenekoa, Ge-
rra napoleonikoan (1808-1813).
Bigarrena, 1836. urtean, Lehen
Karlistaldian; indar liberalek sun-
tsitu zuten. Suntsitua, baina be-
rreraikia. Are gehiago, Peraitak
baieztatu du Bizkaian «ondoen»
mantentzen den XVIII. mendeko
gotorlekua dela Galeakoa.
Liberalen garaipenaren ostean,

gerrarako helburua alde batera
utzi eta futzio bakarra esleitu zio-
ten: itsasargia izatea. Eta ez edo-
zein itsasargi. Izan ere, 1782tik

gotorlekuak itsasontziei lurra non
zegoen adierazteko xedea zuen.
Bizkaian, halako bakarra zen.
Teknologiak aurrera egin ahala,
itsasargiaren dorrea zaharkituta
gelditu zen. Hortaz, 1852an, Gale-
ako fortean zegoena alde batera
utzi eta berri bat eraiki zuten.
Ia mende osoz egon zen gotorle-

kua inolako argirik piztu gabe.
Baina 1950eko hamarkadan osta-
laritza gune gisa erabiltzen hasi zi-
ren. 1973an ireki zituen azkene-
koz bere ateak, eta ordutik aurrera
ez diote beste erabilerarik eman. 

Getxoko Galea lurmuturrean gotorleku bat eraiki zuen Bizkaiko jaurerriak 1743an.
Eraikinak hainbat funtzio bete ditu historian: Bizkaiko lehen itsasargia izatea, esaterako.

Urak dakarrenetik babesteko

Getxoko Galeako gotorlekua XVIII. mendean eraiki zuen Bizkaiko jaurerriak, britainiarrengandik babesteko. Gotorlekua, artxiboko irudi batean. JON HERNAEZ / FOKU

Galeako gotorlekuan kanoiak zeuden arren, ez ziren inoiz erabili. J. HERNAEZ / FOKU

Galeako gotorlekua
Getxon balio historiko,
teknologiko eta
artistikorik handiena
duen gordailua da»
Maria Peraita
Punta Begoña fundazioko presidentea
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GETXOKO GALEAKO  

GOTORLEKUA

Helbidea.Galea errepidea, 36.

Getxo.

Ordutegia. Nahi denean bisita

daiteke, ez baitago sarreraren be-

harrik. 


