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Ainhoa Larrabe Arnaiz

M
u n d u k o

festa egu-

nik onenak

omen dira

B i l b o k o

Aste Nagu-

sikoak, eta herritarren parte har-

tzea da arrakasta horren gakoa,

Bilboko Konpartsen federazioa-

ren arabera. Diotenez, arrakasta-

tsua izan da aurtengoa, baina ez

da polemikarik gabe igaro. Hon-

tzak konpartsaren txosnak izan

duen dekorazioa izan da ika-mi-

ken erdigunean, zehazki: kristo

gurutziltzatu bat eta giza gorputz

zatiekin osatutako Vaticanoko

harategia. Kritika eta satira bil-

tzen zituen diseinuak berehalako

erantzuna jaso zuen, ordea: go-

tzaindegiak salaketa aurkeztu eta

irudiak kentzeko agindua eman

zion Bilboko 3. Instrukzio Auzite-

giak Ertzaintzari, festen hiruga-

rren egunean. «Zentsurari»

umorez erantzun zioten konpar-

tsakideek, eta txosnarik dotoree-

na saritzen duen kanpaia ere jaso

dute Hontzakoek aurten. Salake-

ten ildoan, esperientziarik ez zaie

falta Bilboko Konpartsei, ez baita

munduko festarik onenetanha-

lako gertakariak jazotzen diren

lehen aldia.

Hontzak konpartsarena ez da

aurtengo festetan izan den gerta-

kari bakarra izan, ordea. Oihar-

tzun mendiatiko gutxiago izan

duen arren, txosnaren dekorazio-

an presoen argazkiak erakustea-

gatik hiru konpartsaren aurka sa-

laketa jarriko zutela adierazi zu-

ten festak abiatu eta gutxira

Digindad y Justiciak eta PPk. Txo-

ri Barrote jarri dute jomugan, bai-

na oraindik ez du salaketa ofizia-

lik jaso, eta, hortaz, ikusteko dago

auziak aurrera egingo duen ala ez.

Ez da adierazpen askatasuna

eta iraina aurrez aurre jarri dituz-

ten lehen aldia. 2003an, ia apain-

ketarik gabe geratu zen Pa...Ya

konpartsaren txosna ere. Wes-

tern bat irudikatu zuten orduko-

an, eta hainbat aurpegi ezagun

ere jarri zituzten bertan; tartean,

Bilboko gotzainarena, udal zine-

gotzi zen PPko Antonio Basagoiti-

rena eta Telebilbaoko kazetari ba-

tena. Irudiak kendu, eta txosna-

gunean ziren hainbat pankarta

eraman zituen Ertzaintzak, Es-

painiako Auzitegi Nazionalaren

aginduz. Umorez heldu zioten or-

dukoari ere, eta Dibertitzeko es-

kubidearen alde goiburupean,

protesta egin zuen Bilboko Arria-

ga antzokiaren aurrean Bilboko

Konpartsen Federazioak.

Baina soka ez zen bertan eten;

izan ere, bederatzi konpartsaren

Bilboko Aste Nagusian, Hontzak konpartsaren txosnako dekorazioa kendu du
Ertzaintzak, eta Txori Barroteren irudiak salatuko dituztela ere iragarri du
Dignidad y Justicia elkarteak. Aurtengoak ez dira kasu bakanak izan, neurri
bereko hainbat gertakari jasan baitituzte Bilboko Konpartsek azken urteetan.

Herritarrek babestu 
eta errugabetu dituzte

Hontzak konpartsaren dekorazioa kendu zuen Ertzaintzak, gotzaingoaren salaketaren ondorioz. Umorez heldu zioten konpartsakideek gertaerari. ARITZ LOIOLA / ARGAZKI PRESS
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partaidetza debekatzea eskatu

zuen hilabete gutxira PPk Bilboko

Udalean. Zehazki, Hor Dago

Abante, Kaskagorri, Askapeña,

Txori Barrote, Pa...Ya, Hau Pittu

Hau, Satorrak, Algara eta Kobetas

Mendikoen aurka jo zuten PPko-

ek, presoen argazkiak jarri eta

«terrorismoa goratzen zutela»

argudio gisa hartuta.

Argazkien aurrekaria
Urte bereko inauterietan iritsi zen

hurrengo kolpea. Txori Barrote

konpartsak presoen argazkiak

eraman zituen, eta Iñaki Azkuna

orduko alkate jeltzaleak «sinbolo

horiek jaiguneetatik kanporatze-

ko zorrotz» jokatuko zuela adie-

razi zuen. Bilboko Konpartsen eta

udalaren arteko harremanak

gaiztotuta zeuden orduan, eta

mugarria izan zen 2004a: bi desfi-

le antolatu ziren inauterietan.

2003 arte, konpartsek antolatzen

zuten ekitaldi hori, baina urte ho-

rretan presoen auziarekin egon-

dako mokokaldia zela eta, kon-

partsek, irudi bateratua eman, eta

Txori Barrote babestu zuten.

Bestalde, Festetako Ordenan-

tza onartu zuen Bilboko Udalak,

eta gerora zeresan handia eman

zuen 27. artikulua izan zen gakoa:

txosnak kendu arazteko baldin-

tzak zehazten ditu artikuluak:

«pertsonen duintasunaren aur-

kakoak diren eta terrorismoa go-

ratzen duten eta horrekin festen

elkarbizitza eta normaltasuna

arriskuan jartzen duten kartel eta

ikurrak jartzea» dira baldintza

horiek.

2009an erabili zuten lehen al-

diz Festen Ordenantza konpar-

tsen aurka egiteko. Ertzaintza

jaietako gunean indarrez sartu,

eta Txori Barrote eta Kaskagorri

zigortzeko txostena osatu zuen

Espainiako Auzitegi Nazionala-

rentzat. Presoen argazkiak jarrita

zituztela eta «terrorismoaren

biktimak umiliatu eta mindu» zi-

tuztela azaldu zuen Azkunak or-

duan ere, eta, aurrez adostutako

ordenantza urratzen ari zirela ar-

gudiatuta, bi konpartsak zigortu

eta sekula ikusi gabeko neurria

hartu zuen udalak: bi urtez Aste

Nagusian txosna jartzea debeka-

tuta izan zuten bi konpartsek. Ge-

rora, konpartsei arrazoia eman

eta debekua ez zela zilegia izan

azaldu zuen epaitegiak. Baina be-

randu iritsi zen erabakia.

Ingurumari horretan, eta jaie-

tan konpartsek hartu zuten inda-

rra ikusita, udalak eskatuta Ba-

tzorde Mistoa sortu zen udal or-

dezkari eta konpartsen artean.

Aste Nagusia «pribatizatu» egin

nahi zuela salatu zuten konpar-

tsek 2010ean, eta beltzez jantzi

kide zela, Euskal Herritarrok-en

eta EAE-ANVren hautagai izan

zela eta haren anaia preso zegoela

azaldu ostean, jaien hasierako

txupinazoa hark botatzeak Terro-

rismoaren Aurkako Legea urra

zezakeela argudiatu zuen epaile-

ak. Alegia, baldintza horiek di-

tuen txupinera bat aukeratzea

ETAren biktimentzako mingarria

izan daitekeela.

Bilboko konpartsek aukera-

tzen dute urtero jaietako txupine-

ra, eta udalak berresten du eraba-

kia, osoko bilkuran. Artola txupi-

nera izatea berretsi zutenean, PPk

berak ere ez zuen protesta berezi-

rik egin. Gerora harrotu ziren

hautsak, Urkijok haizatuta. Urte

hartan, jaietako zinegotziak bota

zuen festari hasiera ematen zion

txupina; Itziar Urtasunek, hain

zuzen ere. Iraia Iturregi pregoila-

riak mezua irakurri ostean jaka

kendu, eta Artola besarkatu zuen

elkartasun keinua eginez.

2016an, Urkijoren salaketa be-

rretsi zuen Bilboko Administra-

zioarekiko Auzitegiak. Artola

txupinera izan balitz biktimen es-

kubideei eragingo liekeela azaldu

zuen epaileak orduan.

Eredu herritarra
Ezbairik gabe, jai eredua dago az-

ken urteetan Bilboko Aste Nagu-

sian izan diren eztabaida eta ika-

mika guztien muinean. Festak

ahalik eta herrikoien eta parte

hartzaileen egiteko saiakera egin

dute beti konpartsek, eta prozesu

hori oztopatzen saiatu izana lepo-

ratu diote Bilboko Udalari behin

baino gehiagotan. Gaur egungo

Aste Nagusiaren izaeraren hasta-

pena ere izaera horri lotuta dago.

1978. urtean Txomin Barullo kon-

partsa sortu zuen taldeak egin

zuen proposamena. 40 urte bete-

ko dituzte datorren urtean.

Bilboko Semana Grande antola-

tzen zen lehenago, eta hiru ekital-

di besterik ez zegoen: pasodoble-

ak, zezenak eta ibaian egiten zen

boxeo txapelketa. Txomin Barullo

konpartsa sortu zuen taldeak ira-

bazi zuen ideien lehiaketa 1978an,

eta hori izan zen gaurko Aste Na-

gusiaren izaeraren hastapena. Gi-

zarte mugimendu sendoa zegoen

Bizkaiko hiriburuan, eta elkarteek

eta auzo mugimenduek sortu zi-

tuzten konpartsak. Ordutik, mila-

ka lagun elkartzen dira horien

bueltan —30 konpartsa daude

egun–, eta festek irauten duten

bederatzi egunetan, egitarau he-

rrikoi zabala antolatzen dute. Ba-

teratasuna erakutsi dute Konpar-

tsen Federazioa osatzen dutenek

beti, eta elkar babestu dute izan

gorabehera guztietan. Irudi bera

erakutsi dute aurten ere.

zuten Bilbo, Aste Nagusia defen-

datuzgoiburua hiriburuko txoko

guztietara hedatuz. 24 orduz

plantoa egin zuten konpartsa

gehienek: festak eten zituzten

egun batez. Geroztik, konpartsek

Festa Batzordean geroz eta indar

gutxiago zutela salatu zuten Festa

Batzordean; alderdiei ematen ari

zitzaiela indarra. Konpartsen eta

udalaren arteko harremanen isla

zen kolore beltza.

‘Txupinera auzia’
2013ko Aste Nagusian Jone Artola

Txori Barroteko konpartsakidea

txupinera izendatu zutenean piz-

tu ziren alarmak berriz. Carlos

Urkijo Espainiako Gobernuaren

ordezkari zenak eskatuta, Artola-

ri txupinera izatea galarazi zion

Bilboko Administrazioarekiko

Auzitegiak. Artola Etxerat-eko

eta Txori Barrote konpartsako

Pa...Ya konpartsaren dekorazioa kendu zuen Ertzaintzak 2003an, eta protesta egin zuten konpartsek. LUIS JAUREGIALTZO / ARP
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Kaskagorrin eta Txori Barroten zeuden presoen argazkiak kentzera indarrez sartu zen Ertzaintza 2009an. JUANAN RUIZ / ARP
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Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

O
so arrakastatsua.

Hala izendatu

dute aurtengo

Aste Nagusia bai

Bilboko Konpar-

tsek bai udalak. Arrakasta horren

oinarria zehazterakoan ere, bat

egin dute jaien antolaketaren bi

eragile nagusiek: Aste Nagusiaren

eredu parte hartzailea, herrita-

rren inplikazioa eta parte hartzea

da gakoa. «Izugarria izan da Aste

Nagusia beste behin ere, denoi es-

ker», adierazi du Konpartsen Fe-

derazioak. «Zalantzarik ez dugu

munduko jai onenen gakoa jen-

dea bera dela». Herritarrak zo-

riondu dituzte bi eragileek. «El-

karbizitza giroa, parte hartze

handia eta ondo pasatzeko go-

goa» gailendu izana nabarmen-

du du udalak. «Giro horrek Aste

Nagusiaren jai eredua babesten

du; hau da, jai parte hartzaileak,

herrikoiak, doakoak, askotariko-

ak eta guztiei begira prestatuak».  

Urtetik urtera gizentzen diren

datuek erakusten dute festa han-

dien osasun ona. Udalak zabaldu-

tako datuen arabera, ehun mila

pertsona inguru egon dira su-fes-

tei begira, egunero, eta 250.000

lagunek baino gehiagok gozatu

dute udalak bederatzi agertokitan

antolatutako kontzertuez. Txiki-

gunearen arrakasta ere gora doa,

eta, aurten, 150.000 haurrek bai-

no gehiagok parte hartu dute Ka-

silda parkeko jolas eta ekitaldie-

tan. Udalak prestatutako heme-

retzi kale antzerkiek 46.500 ikus-

le inguru batu dituzte, eta euskal

folklore eta kulturarekin lotutako

ekitaldiek, 46.000 inguru. 

Udalak antolatutako ekitaldiei

dagozkien datuak dira horiek.

Baina konpartsek beste 525 ekin-

tza baino gehiago antolatu dituz-

te, eta horietan izandako parte

hartzea ere oso handia izan da.

Lehiaketa gastronomikoek gero

eta arrakasta handiagoa dute, adi-

bidez, eta itzelak dira aurten utzi

dituzten parte-hartze datuak:

guztira, 876 lapiko aurkeztu dira

aste osoan; 417 patata tortilla eta

263 marmitako kazola, esaterako. 

Goitibehera jeitsierari dagokio-

nez ere, inoiz baino parte hartze

handiagoa izan dela jakinarazi

dute konpartsek. Eta aurreran-

tzean joera areagotzea espero du-

tela, gainera, hartarako urratsak

eginda: goitibeherak eraikitzeko

tailerra antolatu dute aurten le-

hen aldiz umeentzat, eta gustura

azaldu dira konpartsak emaitza-

rekin: «Badakigu datozen urteei

begira harrobia daukagula lehian

aritzeko goitibeheretan».

Kezkabideak ere izaten dira,

ordea, jaietan. Horien artean ai-

pagarriena, etenik ez duten eraso

sexistak. Bai udalak eta bai kon-

partsek indar bereziz landu dute

eraso matxisten aurkako kanpai-

na, eta, datu ofizialen arabera, be-

hera egin dute eraso horiek. Iaz,

zortzi eraso zenbatu zituen uda-

lak, eta, aurten, bost. Hala ere, sa-

laketa aurkezten duten emaku-

meen kasuak soilik hartzen ditu

kontuan udalak, eta horren au-

rrean oharra kaleratu dute kon-

partsek: «Salatzen ez diren eraso

sexistak ere izaten dira». Sexu

ukituak eta jarraipenak izan dira

emakumeek salatu dituztenak.

Udalak sexu erasoak gaitzetsi eta

horiek amaitzeko lan egiten ja-

rraituko duela adierazi du, eta

konpartsek agindu dute «ma-

txismoaren azken arrastoa desa-

gertu arte» sutsu segituko dutela:

«Lan mardula eta sakona da, er-

pin askokoa, eta sisteman sustrai-

tuta dagoen arazo bati buelta

emateko erronka ere bada».

Bestelako erasoak ere izan dira

aurtengo gune beltza: Hontzak

konpartsaren txosnaren dekora-

zioaren aurkakoa, eta beste hiru

konpartsek presoen argazkiak

erakutsi dituztela argudiatuta au-

zibidera eramateko jaso dituzten

mehatxuak. Konpartsek jaien al-

derik okerrenaren artean kokatu

dituzte jai eredu herrikoiaren

aurkako erasotzat dituztenak.

Beste liskar bat ere izan da Aste

Nagusiaren azken egunean: EGIk

salatu du bere militante batek

Kaskagorriko kide batzuen era-

soa jasan zuela igandean Kaska-

gorriren txosnan bertan. Konpar-

tsak gezurtatu egin du salaketa.

Ziurtatu du ez duela inolako lis-

karren berririk, eta gezurren bi-

dez Kaskagorriren irudia zikindu

nahia ikusi du salaketaren atzean.

Jaiak amaitu eta desmuntatze-

ko lanak eginda, dagoeneko dato-

rren urteko Aste Nagusiari begira

jarri dira konpartsak. Berezia

izango da, gainera, hurrengoa,

Aste Nagusiak 40 urte beteko bai-

titu. Orduan ere parte hartzeko

deia egin dute konpartsek: «Bil-

botarrok, ez ezazue ahaztu zuek

zaretela eredu herrikoi, parte har-

tzaile eta parekide honen prota-

gonista. Denok garelako Aste Na-

gusia, denok eraikitzen dugulako

eredu herrikoia. Hortaz, gonbida-

penik ez duzue behar: zuentzat

zabalik daude 29 konpartsen ate-

ak, eta, nahi izanez gero, norberak

berea sor dezake».

Herritarren parte hartze handiari esker, «oso arrakastatsua» izan da aurtengo Aste Nagusia, bai udalaren
bai konpartsen esanetan. Datorren urteari begira dira dagoeneko konpartsak: 40. urteurrenari begira.

Denen artean eraiki eta gozatzekoa

Astea txosnak desmuntatzeko lanetan eman dute konpartsakideek. ARITZ LOIOLA / ARGAZKI PRESS
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R
PARAJETIK
Igor Elordui Etxebarria

Ockhamen 

labana

I
railak bat gaur. Hilabete,
beraz, Kataluniako urriaren
1eko erreferendumerako.
Asteon, lerrook idazteko te-

norean, bederen, Junts pel Siko
eta CUPeko diputatuek Trantsi-
ziorako Legea (deskonexiorako
legerik garrantzitsuena, galdeke-
tan independentziaren aldeko
botoak irabaziz gero) aurkeztu
dute; Mariano Rajoyk erreferen-
duma egiterik ez duela onartuko
berretsi duen egun berean.
Erreferenduma, Bartzelona-El

Prat aireportuko segurtasun
kontrolaz arduratzen den enpre-

sako langileen greba (erreferen-
dumaren ingurumarian), Bartze-
lonan eta Cambrilsen izandako
atentatuak (erreferendumaren
ingurumarian), erreferenduma
atzera ere (atentatuen inguruma-
rian)... Kataluniak ez dio utzi as-
palditik, ezta utziko ere tarte luze
batean, hizpide izateari.
Aitortu behar dizuet, harrota-

sun izpirik gabe, Bartzelonako
aireportuko grebaren berri izan
nuenean pentsatu nuela: «Gal-
deketaren egunera arte bertan
denetarik/edozer gertatzeko
billete ugari dauzka Kataluniak».

Eta bai, gerora izan diren atenta-
tuen ideia ere pasatu zitzaidan
burutik. Eta harrotasun izpirik
gabe onartzen dut, berriro diot,
halako burutazio baten oinarrian
konspirazioaren teoriarako joera
bat, konspiranoiamoduko bat,
dagoelako. Burutazio ala kasuali-
tate, asmatu egin nuen, zoritxa-
rrez.
Hori bai, nire susmo ilunen

kontrara, espero ez nuena izan
zen ondorengo ordu eta egune-
tako argazkia. Hamabost hildako
utzi dituen atentatuaren osteko
Kataluniako Generalitateak,

Mossoek eta, batez ere, Katalu-
niako gizarte zibilak eman duen
irudiari The Guardian britainiar
egunkariak jarri zion oin egokia:
Kataluniak terroreari emandako
erantzunak erakutsi du prest
dagoela independente izateko.
Izan ere, denborarekin, argaz-
kian agertu ez edota mugituta
atera direnak Espainiako Gober-
nua, Guardia Zibila, Espainiako
zenbait komunikabide eta kaze-
tari eta Felipe Erregea izan baiti-
ra, besteak beste. 
Teoria konspiratzaileen egiaz-

kotasuna neurtzeko erabiltzen
den Ockhamen labanaren prin-
tzipioaren arabera baldintza ber-
dinetan esplikaziorik sinpleena
da aintzat hartu behar dena.
Neure buruko deabruak uxa
ditzadan, augurioa kasualitate
malapartatu huts bat baino ez da

izan. Asteleheneko BERRIAn,
gatazken eta bakearen komuni-
kazioan aditu Xavier Girok 
—nazioarteko gatazken, gatazka
armatuen eta bakearen komuni-
kazioaren masterra zuzentzen
du— zioen, batetik, gertatutakoa
zela «ikaragarria baina ez arra-
roa», haren ustez, Europako hiri
handietan gertatu den bezala,
Bartzelonan ere gerta zitekeela-
ko; eta bestetik, haren ustez,
atentatuen kudeaketak ez du
izango eraginik prozesuan. 
Ikusteko dago hala izango den

ala ez. Ockhamen labanaren

printzipioa aplikatuz, baldintza
berdinetan katalanek indepen-
dentzia gura badute lortuko
dute. Eta Katalunia prest dago,
hala erabakiz gero, estatu gisa
aritzeko; itxuraz behintzat hori
erakutsi du.

Irudia b Barakaldo

Galindo ibaiaren egoera txarraz ohartarazi dute
Eguzki talde ekologistak salatu duenez, Galindo ibaiaren egoera «tamalgarria» da Barakaldo aldean, Ur Partzuergoaren araztegiaren inguruan.

Uretan zein ibaiertzean, besteak beste, pneumatikoak, belakiak, plastikoak, hodiak eta supermerkatuetako karroak ere badaudela ohartarazi

dute, argazkiak plazaratuta. Barakaldoko eta Sestaoko udalei, Bizkaiko Foru Aldundiari eta Urari eman die egoeraren berri, eta neurriak eskatu

dizkie. Baita Bilboko Udalari ere, abuztuaren 19an Ibaizabalen, Erribera merkatuaren ondoan, olio orban handi bat agertu baitzen. EGUZKI

Bizkaiko Hitzak irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Bizkaiko Hitzak mozteko eskubidea du. Helbide honetara

bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita: Bizkaiko Hitza, Uribitarte kalea 18-3.C, 48001 Bilbo. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:bizkaia@hitza.eus.%

Bilboko alkate
jaunari

B
ilboko festetako lehenen igande-
an, pintadaz eraso zioten hiriaren

alde borrokatu ziren gudari eta mili-
zianoen omenerako Artxandan eraiki
zen Aterpe 1936 – La Huellamonu-
mentuari: uztarria eta geziak, Falange
izenarekin. Prentsak ez du azaldu, or-
dea, lurrean idatzi zutena: Orain 80

urte fusilatu zintuztegun. Berriro fusi-

latuko zaituztegu. Erasoaren okerre-
na heriotza mehatxua dugu. Zeini
apuntatzen diote?
Halako eraso larriaren aurrean,

udaleko alderdiek ohar batekin eran-
tzun dute, «samin handiz» aitortuz
tolerantziarik eza eta totalitarismoa ja-
betu direla zenbaiten artean. Alkateak,
bere aldetik: «Holako portaerak sobe-
ra daude». Urkullu lehendakariak,
berriz: «Demokraziaren eta askatasu-
naren kontrako erasoa izan da».  
Aitorpen horiei, zintzo, baina oso

naivderitzegu, inolaz ere ez direla
nahikoak, gorrotozko delitu nabar-
men baten aurrean, gudarien memo-
ria eta duintasuna lizundu nahian,
haien aldeko herritarrei heriotza me-
hatxuak jaurtirik. Egileak ez dira ez-
kutatu. Bilbon bertan egoitza duen fa-
langista taldea da, gizartea inpunitate
handienaz desafiatzen duena. 
Frankismoaren Krimenen Aurkako

Euskal Plataformak zera azaldu nahi
du: eraso honek Udaleko aginteari jo-
kabide bat exijitzen diola, erakunde
falangista basconabarraren aurka Au-
zitegi Probintzialean kereila bat aur-
keztuz, gorrotozko delituagatik eta
heriotza mehatxuagatik zigortua eta
disolbatua izan dadin.  
Frankismoaren Krimenen Aurkako

Euskal Plataforma.Bilbo.
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Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

LAB sindikatuaren ordezkari da
Mabel Novas Asensio (Barakaldo,
1969) Simply supermerkatuen
kateko langile batzordean. Denda
horiek garbitzeaz arduratzen di-
ren Bizkaiko 31 langileak kalean
geratu dira gaur, eta Simply-k
bere langiletzat har ditzan saia-
tzen ari da azken asteetan. Lan
nekeza izaten ari da: abuztuan
zuzendaritzako ordezkariak opo-
rretan daudela eta, ez du lortu az-
ken asteetan haiekin bildu ere
egitea. Gaur kalean geratu dira
langileak, baina borroka ez da
amaitu Simply-n aritzen dire-
nentzat.
Simply katearen garbiketaz ar-

duratzen den enpresak, Grupo

Nortek, iragarri du lan horretara-

ko dituen 31 langileak kaleratu-

ko dituela...

Grupo Nortek gutun bat bidali die
langileei esanaz Simplyk subro-

gatu egingo dituela. Garbiketa
itunaren arabera, enpresa kon-
trata batetik beste batera aldatzen
bada, langileak subrogatu egin
behar dira. Baina, kasu honetan,
Simply ez denez jarduera berean
aritzen, ez du subrogatzeko beha-
rrik. Beraz, Grupo Nortek langile-
ei bidali dien gutunean Simply-k
bere taldean hartuko dituela esan
die, jakinda Simply ez dagoela
horretara behartuta. Simply-k, ez
dagoenez behartuta, kalean utzi
ditu. 
Simply-ko langileak kalera atera

zarete, esateko guztiak lankide

zaretela eta ez duzuela kalera-

tzerik onartuko. Simply eta Gru-

po Norte daude tartean. Nor du-

zue arduraduntzat?

Arduradun legala Grupo Norte
da, eta arduradun morala,
Simply, zeren, azken finean, urte
askoan gurekin lanean egon
diren pertsonak dira. Garbiketa
lanetan aritu dira, baina gure lan-

kideak dira. Horregatik diogu
errudun legala Grupo Norte dela
baina errudun morala Simply
dela. 
Eta Simply-k bere langiletzat har

ditzala eskatzen duzue.

Bai. Simply-k birkokatu ditzala;
pasa daitezela Simply-ren lantal-
deko kide izatera.
Hitz egin duzue horri buruz

Simply-ko arduradunekin?

Hitz egiten saiatu gara. Hasieran
bilera bat izan genuen, eta esan
zuten printzipioz ez zutela asmo-
rik langileak subrogatzeko. Lanik
gabe geratuko diren pertsona
horiekin lan poltsa bat gutxienez
osatzeko esan genien, edozein
postutan jar ditzaten; garbiketan
zein beste edozein lanetan. Eran-
tzun zuten oraingoz ez zutela
horretarako asmorik. Gero beste
bilera bat eskatu genien, baina
erantzun ziguten nagusi guztiak
oporretan daudela eta ezin dutela
bilerarik egin. Horrela gaude,

norekin hitz egin ez daukagula.
Hori da arazoa.
Eta abuztua amaituta, kalean

geratuko dira?

Bai; irailaren 1ean [gaur] kalean
geratuko dira. 
Simply-ren egoitza eta dendak

garbitzeaz arduratzen zirenak

kaleratuta, nork garbituko ditu

supermerkatuak?

Simply-k egingo duena da garbi-
keta zerbitzua internalizatu. Hau
da, guk egingo genuke garbiketa
ere; Simply-ko langileok. 
Esan nahi duzu kutxazainek edo

apalategiak betetzen aritzen

direnek, adibidez, garbiketa

lanak ere egin beharko dituzte-

la?

Bai, edozeinek; kutxazainek
denda garbitzen ere aritu behar-
ko dute orain. Hori da orain
Simply-ko langileen egoera oker-
tuko duena. Langileen artean
boluntarioak eskatu dituzte lan
hori egiteko. Batzuei ordutegia

handitu diete horrekin; batzuei
agian ordutegia hobetu zaie,
baina azkenean honek dakarrena
da langileak gutxitzea. Adibidez,
30 orduko lanastea izan eta orain
arte kutxan zegoena garbiketara
pasatuko dute, eta beste pertsona
bat kontratatuko dute agian, adi-
bidez  15 ordurako. Arazoa da
horrekin 15 ordu gutxituko dela
dendako lan praktikoa. Beraz,
benetan langile murrizketa han-
dia eragingo du, eta lan karga
handiagoa langile bakoitzaren-
tzat; bertan geratzen garenon-
tzat, askoz lan karga handiagoa.
Kalean geratuko diren langileak

eta berez Simply-ren langile

zaretenak elkartu, eta kalera

atera zarete. Zer irizten diezue

orain arteko mobilizazioei?

Ondo. Simply-ko langileok
mobilizazioa egin genuen aurre-
ko astean, eta garbiketa zerbitzu-
ko langile guztiak ere joan ziren
elkarretaratzera; mobilizazioetan
egon dira gurekin... Oso ondo.
Zer etorriko da aurrerantzean?

Guk mobilizazioekin jarraituko
dugu, eta enpresa estu hartzen
saiatuko gara emakume horiek
kalean gera ez daitezen, zeren
horietako asko euren etxeko diru
iturri bakarra baitira; badira lan
horretan 17 urte daramatenak...
Simply-k badu langile horiek

bere lantaldean hartzeko gaita-

suna? Posible ikusten duzu?

Gaitasuna badute. Hala egin nahi
duten? Ba, segur aski ez, baina ez
gaitasunik ez dutelako. 
Ez zaude oso baikor...

Badakigu nolakoak izaten diren
halako multinazional handiak.
Eurek gastuak gero eta gehiago
murriztu nahi dituzte etekin
handiagoak izateko. Zenbat eta
etekin gehiago, hobeto. Eta ete-
kin horiek, azkenean, beti izaten
dira langileen kontura. 
Zer gertatuko da irailaren 1ean

[gaur]?

Garbiketako langile bakoitza
bere lanpostura joango da. Ea zer
topatzen dugun... Printzipioz,
langile horiek ezingo lukete zen-
troetan sartu dagoeneko ez dire-
lako bertako langile. Baina beren
lana egitera joango dira, eta ber-
tako langileen babesa zein Bizkai
osoko langile batzordeena ere
izango dute. Ea zer gertatzen den.
Noizko espero daiteke erantzu-

nen bat?

Espero dugu erantzunen bat jaso-
tzea, baina, egia esan, nahiko zail
dago. Beti baliatzen dute abuztua
halako murrizketak egiteko. Guk
Simply-ko zuzendaritzaren atze-
tik jarraitzen dugu, erantzunen
baten zain. Langile horien lan-
postuak mantendu daitezela
eskatzen jarraituko dugu sutsuki.

«Kutxazainek denda garbitzen
ere aritu beharko dute orain»

Mabel Novas Asensio  bSimply-ko langile batzordeko kidea

Simply supermerkatuen garbiketaz arduratzen diren Bizkaiko 31 langileak kalean daude
gaurtik. Hala ere, euren lanpostura joango dira gaur ere, gainontzeko langileen babesarekin.

MONIKA DEL VALLE / ARGAZKI PRESS
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Natalia Salazar Orbe Getxo

Lurra lantzen duenarena da, ez

diruz erosi duenarena. Baiezta-

pen eta lelo horri heldu diote Ge-

txoko Tosu kaleko berdegunea

aparkaleku erraldoi bilakatzerik

nahi ez duten Tosu Betirako eki-

naldiko kideek. Badakite hondea-

makinak edonoiz sar daitezkeela

herriko nekazaritza gunearen

erresistentzia sinbolo bilakatu

den eremua husteko eta hiru so-

lairuko aparkalekua egiteko. Hori

dela eta, atzo abiatu zuten kanpal-

dian parte hartzera deitu dituzte

herritarrak. Aurretik halako beste

bi kanpaldi egin zituzten. Pozik

daude horiei esker lanak atzera-

tzea lortu zutelako. Hala azaldu

du egitasmoko kide Jon Gome-

zek: «Garaipen txiki bat da lanak

birritan geldiarazi izana eta hain-

bat jende gure alde eta aparkale-

kuaren kontra agertu izana. Are

gehiago kontuan hartuta Uribe

Kostako beste herri batzuetan

neurri gabe eraikitzen ari direla.

Getxon, lortu dugu eraikitze ma-

sibo horiek kostu politikoa izatea.

Horregatik ez dira ausartzen».

Ibarbengoako metro geltokia-

ren ondoan dago berdegunea.

Oraingoz, geraleku hori ez dago

martxan. Aparkalekua egin arte,

zain daude zabaltzeko. Eusko

Jaurlaritzak eskatuta, uztailean

sinatu zuen epaileak eremu ho-

rretan erroldatuta dagoen pertso-

na kaleratzeko agindua. Izapide-

ak eginda, eremua berehala hus-

tuko dutela uste dute, eta kanpal-

di mugagabea jarri dute abian.

Soka luzea du Tosuko berdegu-

nearen aldeko aldarrikapenak.

Gomezek gogora ekarri duenez,

Andra Mari auzoan 8.000 etxebi-

zitza egiteko proiektua adostu zu-

ten Jaurlaritzak eta Getxoko Uda-

lak 2007an. «Mobilizazioak egin

zituzten herritarrek orduan.

Proiektua bertan behera uzteko

mugimendu handia sortu zen ur-

te hartan». Sinetsita daude ildo

berari jarraitzen dion proiektu bat

dela aparkalekua. «Inguruan

apenas dagoen etxerik. Aparkale-

kua jartzen badute, errepideak

zabaldu ere egin beharko dituzte.

Auzokideek, alderdiek eta guk sa-

latzen duguna da etekin ekono-

mikoak lortzeko hirigintza opera-

zio bat prestatzen ari direla».

Proiektuak irregulartasunak

dituela ere salatu dute: «Inguru-

men eraginaren azterketarik ez

dute egin; Tosu akuifero eremua

da. Eta auzokideen iritzirik ez du-

te kontuan hartu. Inposatutako

proiektua da. Ez da zabaldu ezta-

baidarako biderik».

Kanpaldi mugagabeaz gain,

hainbat jarduera prestatu dituzte.

Oraingoz, irailaren 10era arteko

egitaraua antolatu dute: hitzal-

diak, bertso afariak, kontzertuak,

tailerrak... «Helburua da jendea

gerturatzea, eztabaida soziala piz-

tea herrian, eta egoeraren berri

ematea». Urteetan Tosun garatu

duten proiektu agroekologikoa

defendatzeko prest azaldu dira.

Ortu ekologikoak landatu dituz-

te, eta nahi duenaren esku jarri di-

tuzte lur eremuak. «Hori da guk

defendatu nahi dugun eredua:

ekologikoagoa, lokalagoa eta na-

turari eta inguruneari errespetu

handiagoa diena».

Lurra defendatzeko deia
Getxoko Tosu kaleko berdegunea hustu eta aparkalekua egiteko lanak berehala hasteko
arriskuaren jakitun, kanpaldi mugagabera deitu du Tosu Betirako egitasmoak 

Oraingo kanpaldia baino lehen, beste bi egin ditu Tosu Betirako egitasmoak. Irudian, aurreko horietako bat. MONIKA DEL VALLE / ARGAZKI PRESS
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Tosu kaleko berdegunearen alde

egitarau zabala antolatu dute 

Getxon datozen asteetarako.

Gaur

11:00.Propaganda herrian zehar.

21:00.Bertso afaria: Miren Amuri-

za, Oihana Bartra, Aitor Bizkarra

eta Beñat Vidal.

Bihar

11:00.Zuhaitzak zaindu. Azkorri

hondartzako goiko iturrian.

20:00.Plaza dantza gidatua.

Igandea

11:00.Horma irudi herrikoia.

19:00.Batzar orokorra.

Irailak 4

11:00.Erresistentzia tailerra.

19:30.Magia ikuskizuna.

Irailak 5

11:00.Ortuko lanak.

19:30.Energiaren subiranotasu-

nari buruzko hitzaldia, Xabier Zu-

bialderen eskutik.

Irailak 6

11:00.Erresistentzia tailerra.

19:30. Irantzu Varelaren hitzaldia:

zelan kudeatu eraso sexista bat gi-

zarte mugimenduen barruan.

Irailak 7

11:00.Ortuko lanak.

19:30. Iluntze literarioa, Unai Elo-

rriaga idazlearekin.

21:30.Afaria.

Irailak 8

11:00.Mikrogimnasia.

17:00.Egur taila ikastaroa.

21:30.Parrilada.

Irailak 9

10:00.Auzolana Andra Mariko

Dendariñe Barri baserrian.

14:30.Bazkaria eta kantaldia.

21:00.Kontzertuak.

Irailak 10

19:00.Batzar orokorra.



DIRUZ LAGUNDUTAKO HEDABIDEA

35.000
GUATEMALAN EDATEKO URA

IZATEKO INBERTSIOA

Zornotzako Udalak 35.000 euroko

inbertsioa egingo du Guatemalan,

Euskal Fondoa kooperanteen

euskal entitateen elkartearen bi-

dez. Guatemalako San Agustin he-

rrixkara bideratuko du, zehazki, di-

rua. Horri esker garatuko den

proiektuak herrian edateko ura

izatea ahalbidetuko du, eta, beraz,

ur kutsatua edateak eragiten di-

tuen gaixotasunak gutxitzea.

Ordezkari berria du
gaurtik Espainiako
Gobernuak

BILBO bCovadonga Aldamiz-

Etxebarria izango da, gaurtik au-

rrera, Espainiako Gobernuak

Bizkaian duen ordezkaria. EHU-

ko irakasle izan da orain arte Al-

damiz-Etxebarria Sarrikon, Eko-

nomia eta Enpresa Fakultatean.

Espainiako Gobernuaren Bizkai-

ko ordezkaria, berriz, Ignacio Eri-

ce izan da, orain arte. Baina 70

urte beteta erretiroa hartu du, eta

horregatik jarri dute ordezkoa.

Zahar etxeetako
langileak kalera
atera dira berriro

BILBO bUrtebeteko protesta eta

ia 300 greba egun. Bizkaiko zahar

etxeetako langileek mobilizazioe-

tan segitzen dute lan baldintza

hobeen eske. Aste Nagusian neu-

rriak eskatu dizkiote, berriz, Foru

Aldundiari. Protestekin bat egin

du erresidentzietako erabiltzaile-

en senideen Babestu plataformak.

Gaur bertan beste mobilizazio bat

egingo dute, 11:00etan Arriaga

plazatik abiatuta.

«Bilbon dagoeneko
itxi da legez kanpoko
etxe turistikoren bat;
kezkatzen gaituen gai
bat da, eta jarraipen
estua egingo diegu
pisu turistiko guztiei»
Juan Maria Aburto
Bilboko alkatea

Ormaetxea edo
Atxa Euskaldunako
jatetxerako

BILBO bEuskalduna jauregiko

Etxanobe jatetxeak gidari berria

izango du aurki. 18 urtez Fernan-

do Canales sukaldariak kudeatu

du, eta Michelin izar bat lortu.

Urte amaierarekin batera, Etxa-

nobe utzi eta Bilbo erdian beste

jatetxe bat zabaltzeko asmoa du

Canalesek. Azurmendi jatetxeko

Eneko Atxak eta Jauregibarriako

Beñat Ormaetxeak aurkeztu dute

bere burua posturako.

Aitziber Laskibar Lizarribar 

Bizkaira iristen diren turisten joe-

ra aldatzen ari da pixkanaka. Kos-

taldea zuten jomuga nagusi duela

urte batzuk, eta ohiko oporraldi

sasoietara mugatzen ziren, ia oso-

rik, bisitaldiak. Hori aldatzen ari

da. Bizkaiko Foru Aldundiak ka-

leratu dituen datuen arabera,

gero eta gehiago dira lurraldearen

barrualdera jotzen dutenak. Uz-

tailean, esaterako, %18 hazi zen

lurraldeko mendi eta naturatik

hurbil lo egiteko hautua egin zu-

ten bisitarien kopurua, aurreko

urtearekin alderatuta.

Bizkairako turismoak ez du ha-

lako igoerarik izan, ordea, eta, be-

raz, kostaldeak zein metropoli

eremuak jaso dituzten bisitari ko-

puruek behera egin dute. %6,9

turista gutxiago jaso dituzte itsa-

saldeko herriek, eta hiriguneek

%0,8 gutxiago. Bilbok zerbait be-

hera egin du, baina oso gutxi:

%0,1.

Opor sasoietatik kanpo
Uztailean Bizkaiak 154.466 bi-

daiari sarrera erregistratu zituela

jakinarazi du aldundiak; %0,2

gora eginda, 2016ko uztaileko da-

tuen oso antzera mantendu dela

bisitarien kopuru orokorra. Ona

da datu hori, Foru Aldundiaren

ustez, baina bada baikorragotzat

jotzen duen beste datu bat ere:

urte osoan nabarmenago handitu

da Bizkaira datozenen kopurua.

Hain zuzen, Asier Alea Bizkai-

ko Kanpo Sustapenerako eta Tu-

rismorako zuzendari nagusiak

azaldu duenez, %7,5 inguru hazi

da urte osoan iritsitako bidaiarien

kopurua. Alegia, urtaroei hain lo-

tuta ez egoteko joera hartzen ari

da Bizkairako turismoa; ohiko

opor sasoiak diren udara eta Aste

Santuko egunetatik kanpo gero

eta bisitari gehiago jasotzen ari da

lurraldea, eta turisten jomuga

izan diren ohiko lekuak ez dire-

netara joateko joera ezartzen ari

da. Horiek dira azken azterketek

utzi dituzten ondorioak. Bide ho-

rri eutsiko zaion ustea du aldun-

diak, eta, Turismorako zuzendari

nagusiak azaldu duenez, 2017an

datu oso onak espero ditu. Urta-

roei hain lotuta ez dagoen turis-

morako joera horri eutsi nahi dio

aldundiak, eta bide hori sustatzen

saiatuko da.

Aldaketa jatorrian ere
Bisitarien jatorrian ere izan da al-

daketa. Gaur egun, Frantziatik,

Amerikako Estatu Batuetatik eta

Erresuma Batutik datoz bidaiari-

rik gehienak, Espainiako estatu-

koez aparte. Alearen esanetan,

Frantziako estatutik datozenak

dira Bizkaiarentzat «merkatu na-

gusia»; 28.754 bidaiari etorri zi-

ren bertatik aurtengo uztailan.

AEBetatik etorritako 15.736 turis-

ta erregistratu zituzten, Erresuma

Batutik iritsitako 14.603, eta Ale-

maniatik etorritako 11.119. 

Oro har, gehitu egin da nazio-

arteko turismoa Bizkaian. Baina

ez guztia. Espainiako estatuko

herrietatik iritsitakoen kopuruak

behera egin du; %3,3 gutxitu da,

hain zuzen. Eremu horretatik

kanpo iritsitako turismoa, berriz,

%4,4 handitu dela jakinarazi du

Kanpo Sustapenerako eta Turis-

morako zuzendari nagusiak.

Barnealdeari
begira jarri dira
turistak
Iazko bisitari kopurua jaso du Bizkaiak uztailan,
baina mendialdea indar hartzen ari da kostaren
kaltetan b Urte osora zabaltzen ari da turismoa

Mendialdeak gero eta turista gehiago biltzen ditu. Esate baterako, Karrantza inguruak. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
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Peru Azpillaga 

P
etronorreko findegia

1972tik dago martxan

Muskiz eta Abanto ar-

tean. Egitasmoak he-

rrietan hainbat lanpostu sortu di-

tuen arren, asko mobilizatu dira,

behin baino gehiagotan, enpre-

sak sortzen duen segurtasunik

ezaren eta osasun kalteen kontra.

Tximinietako kea, zarata, geldial-

diak eta abiatzeak... Petronorren

findegiak 2,6 milioi tona CO2 sor-

tzen ditu urtero, eta, Euskal He-

rrian gehien kutsatzen duen en-

presa izanik, biztanleen kezka eta

haserrea pizten ditu.

Azken protesta aurreko astean

bertan jazo da, astelehenetik aste-

artera, 24 orduan, findegiak koke

edo URF plantan —fuel olioa mu-

rrizteko unitateetan— bi arazo

izan ostean. Petronorrek «tenpe-

ratura altuari» atxikitzen dizkion

arren, bada haien bertsioa zalan-

tzan jarri eta koke plantaren eze-

gonkortasuna salatzen duenik.

Meatzaldea Bizirik elkartea da

horietako bat; urteak daramatza

Petronorren jardunaren kaltea

salatzen eta gero eta gehiago za-

baltzen ari den enpresa horren

aurrean mobilizatzen. Hedapen

horren adibide da 2007an eraiki-

tako koke planta, 800 milioi eu-

roko inbertsioa eskatu zuena.

«Hemen bizi garenok usain

txarrak eta zarata handia jasan

behar ditugu; gainera, ezinezkoa

da jakitea barruan zer ari den ger-

tatzen», kexatu da Sara Ibañez

Meatzaldea Bizirik elkarteko ki-

dea. Haren esanetan, findegi ba-

tek «izugarrizko» jar-

duna du, eta urtean 50

geldialdi eta abiatze iza-

ten ditu; eta, horietako

bakoitzean, ezohiko ara-

zo, zarata edota emisioak

sortzen ditu. 

Abuztuaren 21ean izan

zuten azken gorabehera:

koke plantan izan zuten

arazoaren ondorioz,

hondartzatik gertu dagoen tximi-

nietako batek ohi baino sugar

handiagoa sortu zuen. Ibañezek

azaldu duenez, findegiak arazo

bat duen bakoitzean sobera di-

tuen gasak erre egin behar izaten

ditu, eta tximinietatik igorri. Ho-

rren ondorioz, sua bizitu egiten

da, eta, gainera, isurketa irregula-

rra denez, «eztandaka» irteten

da, Ibañezen arabera. 

Abuztuaren 22an beste arazo

bat izan zuten koke plantako

konpresore berean. «Jendea bel-

durtu egiten da. Egun hartan dei

andana jaso zituzten 112 zenba-

kian, baina bertako langileek ere

ez zekiten zer esan, enpresak dio-

elako ezer ez dela gertatzen; baina

ezin zara ziur egon, eta kezkatu

egiten zara», azaldu du.

Dudazko azalpenak
Petronorrek tenperatura altuei

egotzi zien gertaera, komunikatu

bat kaleratuta. Hala ere, Ibañezek

ez du hain argi ikusten. «Eran-

tzunek ez gaituzte lasaitzen; egun

hartan ez zeuden 26 gradu baino

gehiago. Zer gertatuko da orduan

benetan beroa egiten duene-

an?». «Hau jasanezina da», on-

dorioztatu du. Azken 45 urteetan

istripu larriak izan dira; aitzitik,

koke plantaren eraikuntza mu-

kurua izan da hainbat biztanle-

rentzat. Ibañezek salatu duenez,

«hainbat tokitan ikusi da planta

hori oso kutsakorra dela eta gai-

nera ez dela batere erraz kontro-

latzen: aurten egindako geldialdi

luzea koke planta hobetzeko izan

da, eta aurreikusiak ez zituzten

geldialdi gehienak ere bertan ger-

tatutako arazoen ondorio izan

dira». Gainera, dioenez, halako

findegiak ez daude herriguneeta-

tik hain gertu egoteko prestatuta,

eta, normalean urrunago daude-

nez, ez dute biztanleei sortu ahal

dizkieten arazoak –zarata, usai-

na...–ebazteko teknologiarik.

Udaletxearen jarrera ere ez-

baian jarri du Ibañezek. «Urteak

daramatzagu mahai baten sorre-

ra aldarrikatzen Petronorren jar-

dunaren segimendua egiteko».

Jaurlaritzan hainbat mozio aur-

keztu dituzte, eta baita legez bes-

teko proposamen bat ere. Azken

hori onartu egin zuten, baina

bertan ez zen ageri herriko eragi-

leak ere mahai horretan egon be-

har zirela. Gainera, ez dira inoiz

batu.

Koke plantak petrolioaren osa-

gairik astunenak eraldatzen ditu,

eta eskari handiagoko produktu

arinago bihurtu. Alta, Kosten

Mugapeak ez zuen inoiz eraikun-

tza onartu. Ibañezek azaldu due-

nez, URF planta eraiki zuten ere-

mua ez da Petronorrena, publi-

koa baizik. Domeinu publikoko

eremu itsas-lehortarra da, Espai-

niako Kostalde Zuzendaritza Na-

gusiaren menpekoa, eta 2012. ur-

tean amaitu zen kontzesio bati

esker eraiki zuen han planta Pe-

tronorrek. «Denok genuen gal-

dera bat buruan: zegatik eraiki

zuten han 2012an kontzesioa

amaituko bazitzaien? Laster izan

genuen erantzuna». Kontzesioa

amaitzean, EAJk eta PSEk egin-

dako akordio bati esker, luzatu

egin zuten tramiterako epea. Tra-

mitean dagoen bitartean ezin da

eraikuntza galarazi, eta, beraz, ez

dute tramiteak amaitzeko presa-

rik. «Non dago sortuko zuten

aberastasun guztia? Haien poltsi-

koetan? Hemen kutsadura baino

ez dugu guk».

Petronorren findegiak abuztuaren 21ean eta 22an koke plantan izandako arazoek alarmak piztu
dituzte berriro ere Muskiz eta Abantoko biztanleen artean: «Kokoteraino gaude».

Ke tximinien artean irauten 

Azken isuriengatik protesta egiteko aurreko larunbatean Muskizen egin zuten mobilizazioa. ARITZ LOIOLA / ARGAZKI PRESS

Erantzunek ez gaituzte lasaitu.
Egun hartan 26 gradu zeuden;
zer gertatuko da benetan
beroa egiten duenean?»
Sara Ibañez
Meatzaldea Bizirik elkarteko kidea
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Eider Mugartegi Urizarbarrena 

Markina-Xemeingo toponimia
aztertzen hasi, eta euskal kutsua
duten toponimoak mundu osoan
ikertzen aritu da azkenerako Jose
Mari Ugaldea D’Uralde Willy

(Markina-Xemein, 1965). Theo
Venneman hizkuntzalari alema-
niarraren artikulu batek piztu
zion grina, eta, lau urteko lanaren
ondoren, egin duen ikerketari bu-
ruzko liburua kaleratu du.
Noiz hasi zinen lan honekin?

Frantzian eta Alemanian egon
nintzen bizitzen, frantsesa eta ale-
mana ikasteko. Han nengoela,
2003an gutxi gorabehera, Teo Ve-
neman alemaniarraren teoria ira-
kurri nuen. Dioenez, azken gla-
ziazioaren ostean, Pirinioetatik
iparralderantz eta Alpeetatik ipa-
rralderantz euskaraz egiten zen.
Toponimian oinarritzen da hori
esateko; hainbat toponimo euskal
toponimoak direla dio. Horrek in-
teresa piztuta, hainbat autore ira-
kurtzen hasi nintzen, eta, orain
dela lau urte eta erdi, Alemaniatik
itzultzea erabaki nuen, euskara
jaso eta toponimiari lotutako
ikerketa bat egiteko. 
Zein izan da zure lana? Nola jaso

duzu informazio guztia?

Pertsona nagusiei elkarrizketak
egiten aritu naiz alde batetik, eus-
kara eta euskal kultura jasotzeko.
Bideoz grabatu ditut elkarrizke-
tak, eta material asko daukat jada;
atontzea besterik ez zait falta. Bes-
talde, bibliotekako sarearen bidez
batez ere, toponimia aztertzeko,
autorez autoreko jarraipena egi-
ten ibili naiz.
Zer aurkitu duzu?

Gauza harrigarriak agertuz joan
dira. Autore batzuek Kaukaso eta
euskararen arteko lotura egiten
dute; beste batzuek, berriz, eus-
kara eta Afrika aldeko hizkuntzen
arteko loturak. Ni, esate baterako,
Galesera (Erresuma Batua) joan
nintzen oporretara, eta han hain-

bat toponimo aurkitu nituen.
Great Orme izenekoa, esate bate-
rako. Liburuan diodan modura,
Orme hori hormagaz lotzen dut.
Izan ere, Great Orme eta Little
Orme meatze zahar batzuk dira.
Meatze horiek kokatu nahian,
Google Mapsera jo nuen, eta hor-
mazeramaten leku izenak aurki-
tu nituen leku guztietan. Hori
ikusita, beste toponimo batzuk
aztertzen hasi nintzen. Ola topo-
nimoa, esate baterako, nire harri-
durarako, pila bat agertzen zen.
Horrela hasi nintzen ikerketare-
kin; batez ere, azken urte bi eta
erdietan baserriz baserri galde-
tzen ibili naiz, eta horrela joan da
borobilduz lana.
Liburua kaleratu duzu orain.

Nire kabuz argitaratutakoa da.
Hasieran, Interneten bidez ezagu-
tzera eman nuen lan guztia, baina

egindako lana liburu batean argi-
taratzea gomendatu zidaten, eta
horrela egin dut. 
Nola sailkatu dituzu toponimo-

ak liburuan?

Landare eta arbola izenak alde ba-
tetik, eraldatu gabeko naturako
elementuak bestetik, eraldatuta-
ko gauzak (olak, kortak...) datoz
ondoren, izen deskribatzaileak
(goi, beheko, gain...) jarraian,  eta
gorputz atalak amaitzeko. Eus-
kaldunok gorputzeko atalak era-
biltzen ditugu deskribatzeko:
Etxaburu, Etxegibel... Eta horiek
toponimian ere gelditu dira.  
Zenbat toponimo jaso dituzu?

Hau hasiera bat besterik ez da.
Liburu hau datu base bat bezala-

koa izango litzateke, eta 6.000
toponimo jaso ditut gutxi gorabe-
hera. Hortik 4.000 herrialdeka
edo eremuka ere sailkatu ditut.
Europa, Asia, Amerika eta Afrika,
eta, gero, beste herrialde batzuk.
Euskal kutsua gehien nabaritzen
zaien toponimoak landu ditut
batez ere; mundu guztian ager-
tzen dira.
Bitxiren bat, adibidez?

Bitxi asko daude. Joan den udan
Norvegian egon nintzen, eta han
Harestien pila bat daudela ikusi
nuen. Nik hariztiagaz lotzen ditut.
Zerrenda luzea da benetan. Dei-
garriena, niretzat, Norvegian esa-
te baterako, hormak eta olak dira.
Bergeneko liburutegi batera joan
nintzen, eta, Euskal Herriaren ta-
mainako lur zati oso bateko base-
rri eta gune guztiak jasota dauz-
katen datu base batean, horma-

gaz lotutako toki ugari
aurkitu nituen. Hala ere,
nik gehien garatu dudan
toponimoa olahitzagaz
lotutakoa izan da. Euskal
Herrian ere ugari dira ola
hitza daramaten toponi-
moak; burdinaren histo-
riagaz lotuta daude.  
Nola definituko zenuke

zure lana?

Ahozko iturriak eta dokumenta-
zioa ondo aztertu behar dira. Be-
raz, lan hau eztabaidarako mahai
gainean jartzen dudan proposa-
men bat besterik ez da.
Leku askotara joan zara azterke-

ta egitera?

Suitza, Frantzia, Britainia Handia,
Irlanda, Alemania eta Norvegian
egon naiz. Internetetik ere gauza
asko egin daitezke. Norvegiara jo-
an nintzenean ere, aurretik lan-
duta neukan zati handi bat, gero
bertatik bertara hobeto lan egin
ahal izateko.
Zein herrialdetan aurkitu duzu

toponimo gehien?

Afrika tabu bat da; hala ere, autore
batzuk irakurrita neuzkanez, az-

tertzen hasi nintzen. Malin gauza
interesgarriak aurkitu ditut: izen
deigarriak daude. Kanadako laku
askok ere euskal kutsuko toponi-
moa daukate, baina izen horiek
zein garaitakoak diren aztertu be-
harra dago. Dena dela, herrialde
guztietatik gehien harritu nauena
eta liburu hau ateratzeko kon-
fiantza ematen didana India izan
da. Indiakoa harrigarria da. Hara
dagoen distantzia fisiko eta kultu-
rala kontuan hartuta, ez dut inon
aurkitu euskal kutsua duten ho-
rrenbeste toponimo. Ia edozein
euskal toponimo agertzen da argi
eta garbi, eta hori izan da gehien
harritu nauena. Indiakoa bela-
rrondoko bat da, esnatzeko eta
begiak zabaltzeko. Nahi dutena
esango dute, baina toponimo ho-
riek hor daude. 
Herriak, mendiak, auzoak eta

bestelakoak ere landu dituzu,

Markina eta Bilbo, esate batera-

ko.

Markiña aurkitu dut Finlandian,
eta Markina Argentinan. Anboto
Indian, eta Erlatx Alemanian;
Austria eta Suitzan, berriz, Ermu,
Malax edo Markola. Pila bat
daude. 

Toponimoena amaigabea izan

daiteke. Azterketa honegaz ja-

rraitzeko asmoa daukazu?

Aurkitu ditudan lekuen toponi-
mo argiak bertatik bertara sakon-
du nahi ditut, bertako jendeagaz
egonda. Gainera, ez dut ikusten
inor horrelako kontuekin dabile-
nik. Ez da erraza izaten, sarritan
lana oztopatu egiten dute eta. Hiz-
kuntzalaritza ofizialak euskara
zer den eta zer ez den erabakitzen
du, eta mugak jartzen ditu. Hala
ere, asko gustatzen zaidan kontua
da, eta, gainera, horrelako azter-
ketak egitea garrantzitsua dela
uste dut. Euskararen eta euskal-
dunon historian dena dago argi-
tzeko, eta gaur egungo teknologia
berriekin gauzak bistaratzen ari
dira. Nik nire ekarpena egin nahi
dut, nahiz eta atal hau estigmati-
zatuta egon. Askotan, proposa-
menak egin edo bide berriak egi-
ten hasteko beldurra egoten da.
Beldur horiek gainditu egin behar
dira. Denak balio du, eta animatu
egin behar da aurrera egitera.
Erantzun bat aurkitzeko, azter-
tzen hasi behar duzu, eta lan hau
horrelako ikerketak egin nahi di-
tuenentzako arrasto bat da. 

«India izan da herrialde
guztietatik gehien
harritu nauena»

Jose Mari Ugaldea, ‘Willy’ b Idazle eta ikerlaria

Orain dela lau urte eta erdi Alemaniatik itzuli, eta euskal toponimoak
aztertzeari ekin zion Jose Mari Ugaldeak. 6.000 toponimo batzen
dituen proposamen bat mahai gainean jarri du orain, eztabaidarako.

EIDER MUGARTEGI

«Liburu hau datu base bat
bezalakoa da, 
eta 6.000 toponimo jaso ditut, 
gutxi gorabehera»

«Gehien garatu ditudan
toponimoak ‘ola’ hitza
daramatenak dira; 
Euskal Herrian ere asko dira»
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Natalia Salazar Orbe Bilbo

M
atxinada eta

b o r r o k a l d i

ugariren leku-

ko izan da Bilbo

historian ze-

har. Liskar horien sorburuak de-

netarikoak ziren arren, gehiene-

tan bezala, boterearen eta aberas-

tasunaren banaketa eta horrek

sortutako bidegabekeriak zituz-

ten ardatz askok. Mendeetan

atzera egin, eta 1804 eta 1807. ur-

teen artean aurki daiteke horien

adibideetako bat: Zamakolada

izenez ezagun egin zen matxina-

da. Portu bat egiteko eskaerak de-

rrigorrezko soldadutza ezartzea

eragin behar zuen Bizkaian. He-

rritarrek ez zuten begi onez ikusi,

eta kontra azaldu ziren. Altxa-

mendu haren ondorioz, errepre-

sio gogorra ezarri zuen Espainiak:

atxiloketak eta isunak, besteak

beste. Batzuentzat ezaguna den

historiaren pasarte hura gogora-

razteko eta ezagutzen ez dutenei

gertatutakoaren berri emateko

aukera zabaldu die Bilbao Izan

programak: Zamakolada altxa-

menduaren agertoki izan ziren

hainbat leku ezagutzeko bisita gi-

datuak antolatu dituzte. 

XIX. mendearen hasierara

atzera egin behar da gertakari

haien sorburura iristeko. Bizkai-

ko Batzar Nagusiek portu berri

bat eraiki gura zuten Abandoko

elizatean. Bilboko hiribilduko

portuarekin lehiatuko zen azpie-

gitura berri hura Batzar Nagusien

mende egongo zen. Obra hura

egiteko baimena eskatu zioten

Madrili, eta oniritzia jaso zuten.

Baldintza bat ezarri zieten, ordea:

soldadutza egin beharko zuten

Bizkaiko gazteek ere. Herritarren

bostenek egin beharko zuten, ze-

hatzago izateko. Garai hartan

bostetik batek baitzuen zerbitzu

militarra egiteko betebeharra.

Bosten horretarako postuak sale-

rosi egiten ziren, gainera. Hala,

txiroenek egin behar izaten zuten

soldadutza. 

Simon Bernardo Zamakola Di-

mako eskribauak aurkeztu zuen

gatazka piztu zuen proiektua Ba-

tzar Nagusietan. Eta hortik dator-

kio Zamakolada izena matxina-

dari. Boterea banatzeko aukera

zabalduko zuen Bilboko jaun eta

aberatsek kontrolatzen zuten

portuari lehia egingo zion azpie-

gitura berriak, Batzar Nagusiaren

esku egonik. Derrigorrezko sol-

dadutza egiteko betebeharrari

oztoporik ez jartzeko eskatu

zuen, gainera, Zamakolak, solda-

dutza egitea foruen kontra zego-

en arren. Beraz, hasieran batzar-

kideak ez ziren erabat konforme

egon. Hala ere, azkenean, aurrera

egin zuen proposamenak, eta

onartu egin zuten.

Bizkaitar askok ez zuten begi

onez ikusi akordioa. Batez ere,

gazteek. Bilbotarrek ere ez zioten

ondo iritzi lehia egingo zien portu

bat aldamenean izateari. Eta ga-

tazka piztu zen. 

Bilbon hasi zen matxinada,

1804an. Matxinatuak hiriburuan

sartu ziren, eta jaun batzuk atxilo-

tu zituzten. Gero eta herri gehia-

gotara zabaldu zen gatazka: Ses-

tao, Portugalete, Barakaldo zein

Deustura, adibidez.

Okupazio militarra
Liskarrek luze iraun zuten,

1807ra arte, hain zuzen. Zamako-

laren proposamena ez zen burutu

azkenean. Bizkaitar asko eta asko

epaitu zituzten, eta hainbati kar-

tzela zigor handiak ezarri zizkie-

ten. Batzarrak, erasoak, miaketak

eta okupazio militarra gertatu zi-

ren.

Matxinada haren lekuko izan

ziren Bilboko hainbat txoko. Ho-

rietan barrena ibilbideak egin, eta

historian atzera egiteko aukera

eskainiko du Bilbao Izan progra-

mak astearteetatik larunbatetara

bitartean. Euskaraz aukera baka-

rra eman dute: ostiraletan,

17:00etan. Gainerakoen ordute-

giei dagokienez, astearteetan eta

asteazkenetan 16:00etan eta

18:00etan egingo dituzte. Ostegu-

netan eta ostiraletan, 10:00etan

eta 17:00etan. Eta larunbatetan,

10:00etan eta 12:00etan. Irailaren

30era arte egingo dituzte saioak.

Ostiral arratsaldeaz gain euskaraz

beste bisitaren bat egin nahi dute-

nek taldeentzako beste hitzordu

bat adostu beharko dute.

Ibilbideak ordubete eta erdi

iraungo du. Talde bakoitzak,

gehienez, 30 pertsona izango

ditu. Horrenbestez, parte hartze-

ko beharrezkoa da aldez aurretik

izena ematea. Ondoko telefono

zenbakira deitu behar da horreta-

rako, asteko edozein egunetan,

08:00etatik 20:00etara bitartean:

94-401 00 10. Done Bikandi pla-

zatik aterako dira irteera guztiak.

Ondarearen zabalkundea
Duela hamabi urte sortu zuten

Bilbao Izan programa, Bilboko

biztanleei eta, oro har, historian

interesa duten guztiei hiriaren

ondarea eta bilakaera eta gaur

egun hiria osatzen duten guneek

denboran zehar izan duten erai-

kuntza prozesua ezagutarazteko.

Aurtengo bisitek, maiatzetik au-

rrera, aukera eman zuten 1936ko

gerraren eragina pairatu zuten

Santutxuko eta Zabalguneko

hainbat leku eta Gatzaren matxi-

nadaren agertoki izan ziren Zaz-

pikaleetako zenbait txoko ezagu-

tzeko. 

Zamakolada matxinadaren

historia Abandoko elizatea izan

zenetik abiatzen da. Hura izan

zen Bilboko herritarren, merka-

tarien eta Zamakola buru zuten

agintarien arteko gatazkaren

agertokia. Altxamenduaren ager-

toki izan ziren beste hainbat leku

ezagutuko dituzte bisitariek ber-

tan. Ziurrenik, altxamendu

horren ondorioak eragina izan

zuen Bilboren eta inguruan

dituen udalerrien bilakaeran, eta

bisitariek gertutik ezagutuko

dituzte.

Hirian gertatutako matxinaden aztarnak dituzten lekuetara bisitak antolatu ditu
Bilbao Izan programak. Zamakolada matxinada dute aztergai irail osoan zehar.

Bidaia historiako aztarnetara

Portu berri bat egiteko proposamena eta derrigorrezko soldadutzarako konpromisoa izan zituen abiapuntu Zamakolada matxinadak. BILBAO IZAN
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ZAMAKOLADA 

Irailaren 30era arte dago bisita 

gidatuak egiteko aukera.

Bisitak noiz

Euskaraz.Ostiraletan, 17:00etan.

Gazteleraz.Astearteetan eta aste-

azkenetan, 16:00etan eta

18:00etan. Ostegunetan eta osti-

raletan, 10:00etan eta 17:00etan.

Larunbatetan, 10:00etan eta

12:00etan.

Erreserbak non egin.Parte har-

tzeko izena eman behar da aurre-

tik. 94-401 00 10 telefono zenbaki-

ra deitu behar da astelehenetik

igandera, 08:00etatik 20:00etara.

Bisitak doakoak dira.
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Natalia Salazar Orbe Getxo

E
spazio publikoa

topagune, aisiara-

ko eta hausnarke-

tarako gune. Glo-

b a l i z a z i o a k

munduari egin-

dako ekarpenari buruz hausnar-

tzeko tartea eta txokoa, artearen

eskutik, argazkien irudikapene-

tatik. Horixe eskainiko du

Getxophotok aurten, Trantsizio-

ak izenburupean abian jarri duen

11. jaialdian. Munduaren gehien-

goari bizitza kalitate hobea ekarri

diolakoan, globalizazioak bazter-

tuta utzi ditu milioika pertsona.

Txanponaren bi aldeak kontuan

hartuta, hausnarketarako mate-

riala eskainiko die ikusleei

Getxophotok. Ingurumena, tek-

nologia berriak, elikadura, turis-

moa, espaziorako bidaiak eta ani-

maliekiko harremana ardatz

duten irudiz josi dute Ereagako

hondartzatik Portu Zaharrera

bitarteko bidea. Urriaren 1era

arte zabalduko dute erakusketa.

Argazkilari ospetsuek eta etorki-

zun oparoa aurreikusten zaien

gazteen lanek osatzen dute lagi-

na. 

Hainbat herritako artisten la-

nak iritsi dira Getxoko kaleetara,

besteak beste, ondokoak: Italia,

Mexiko, Ekuador, Japonia, Her-

behereak, Belgika, Iran eta Suitza.

Denak ala denak helburu argi ba-

tekin aukeratu ditu Monica

Allende komisarioak: «Jaialdia

elkarrizketen abiapuntu gisa

planteatu dut. Hori da helburu

nagusia: non gauden, nora goa-

zen eta zeintzuk kezka ditugun

hausnartzeko elkarrizketa soziala

eta errealitatea sortzea».

Narratiba bisualari heldu dio

hiru urterako komisarioak,

argazkilaritza marko barruko

kontzeptutik aldentuta. «Homo

sapiensa agertu zenetik dauka-

gun zerbait da. Orduan labar pin-

tura garatu zuen. Narratiba

horrek jarraitu egin du historian,

irudien bidez, momentu histori-

ko bakoitzaren arabera». Gaur

egun, besteak beste, teknologia

berriek eskaintzen dituzten

baliabideak aprobetxatu behar

direla deritzo.

Argazki ikusgarriek osatzen

dute urrira bitartean ikusgai izan-

go den erakusketa. Mezu sakonak

eta hausnarketarako abiapuntua

duten irudiak dira. Mandy Barke-

rren lanak dira horren eredu.

Mundu osoko hondartzatan bil-

dutako plastiko hondakinen iru-

diak jaso ditu. Ingurmenarekiko

kontzientziazio soziala piztea du

helburu haren lanak.

Hausnarketa sakonei bide

ematen dieten gaien abiapuntu

badira ere, irudiak eguneroko

kontzeptuei lotutakoak dira.

«Argudio kontzeptual ugari sa-

kon daitezke gaioi buruz, baina

egunerokoa dute ardatz: zer jaten

dugun, nola mugitzen garen,

nora goazen, garraioa, zer-nolako

hirietan bizi garen, zer-nolako

‘Trantsizioak’ izenburupean iritsi da Getxophoto nazioarteko argazkilaritza
jaialdiaren 11. aldia. Urriaren 1era arte, globalizazioak sortutako onurak eta
kalteak eztabaidatzeko abiapuntua emango diete bisitariei argazki
erakusketek eta hitzaldiek, eguneroko kontzeptuetatik abiatuta.

Egunerokoei buruzko
hausnarketa sakonak

2

3 4

1
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harremana daukagun animalie-

kin eta gainerako espeziekin, in-

gurumenarekin, etorkizunean

zer-nola bizi gura dugun, zer-

nola ari garen gizartea azkartzen,

gizarte honen parte izan nahi ote

dugun, haren barruan zer-nola

sentitzen garen... eta hausnartu:

asmoa ez da eredu hori errefusa-

tzea, eguneroko bizitzaren analisi

grafiko bat egitea baizik».

Hitzez korapilotsu samarra di-

rudien asmo hori erraz ulertuko

dute egunotan Getxoko jaialdira

joaten direnek. Henk Wildschu-

ten Food lanak, esaterako, elika-

dura industriari egiten dio aipa-

men. Zientzia aurrerapenek ho-

bekuntza higienikoak ekarri

dituzte. Hala ere, ekoizpen meto-

do berriak ere sortu dituzte. Me-

todo berri horiek eragin zuzena

izan dute animalien ongizatean.

Egileak lan horri ekin zionean,

zantarra zeritzon industria horri,

kaltegarria eta batere etikarik ga-

bea. Bi urteko ikerketaren ostean,

ordea, jabetu zen gai hori zabala

eta korapilatsua dela, eta alde ba-

terako zein besterako jarrera

erradikalak hartzeak benetako

konponbideak lortzeko oztopoak

sor ditzakeela.

Bestelako lanak ekarri ditu Va-

lentina Abenavoliren Anaesthe-

sia-k. Torturak, hesiak, besarka-

dak, sufrimendua, leherketak,

dantzak, paisaiak... Gaiztakeria

eta enpatia jarri ditu aurrez aurre.

Gatazka guneetan ateratako iru-

diak baliatuta, norberak besteen

errealitatea zelan bizi duen zalan-

tzan jartzeko fikziozko konposi-

zioak eratu ditu. Pertsonak edo-

zein nortasun nazionalen gaine-

tik jartzearen garrantzia azpima-

rratu nahi du hark. Hausnarketa

abiapuntu hartuta, beste eztabai-

da bat abian.

Gizakien eta boterearen arteko

harremana ere eztabaidagai jarri

dute begien bistan. Se-

gurtasunaren eta aska-

tasunaren arteko muga.

Giulo Di Stucok hirietan

aireportuek hartuko du-

ten garrantzia eta ho-

rren eragina aztertu du.

Portuek definitu zuten

XIX. mendeko hirigin-

tza, eta autobideek, XX.

mendekoa. Aireportuak

izango dira, Di Sturco-

ren ustez, XXI. mendean

hiriak konfiguratuko di-

tuztenak. 2011n ekin

zion megalopolis horien

handitasunaren irudiak plasma-

tzeari. 

Argazki horiek beldurra ere

sortu zioten. Izan ere, liluragarria

iruditu dezakeen arren gizarteak

norabide hori hartzea, eta herri-

tarrak bidaiari bilakatzea –nego-

zio, merkataritza eta komunika-

zio arloei buruz ari da–, kostu

handia ere eragingo die norbana-

koei. Herritarrak une oro zaintza-

pean izango dituzte agintariek,

eta bakardade izugarrian barne-

ratuko dira. Hala uste du Milanen

sortutako argazkilariak.

Paolo Woodsek aztergai ditu

Pepe lanean sistema kapitalista

eta garatutako eta garapen bide-

an diren herrialdeen arteko deso-

reka eta horrek betikotzen dituen

arazo ekonomikoak. Horiek eta

beste eztabaidagai batzuek elka-

rrizketetarako abiapuntua eman-

go diete Getxophotora joaten di-

ren bisitariei. Ikusle guztiek izan-

go dute egileek transmititu gura

dituzten mezuak ulertzeko auke-

ra. Izan ere, idatzizko azalpenez

gain, bisita gidatuak ere prestatu

dituzte. «Jarraipena duen elka-

rrizketa soziala sortzen ari gara,

denentzako elkarrizketa soziala,

eta integratzailea».

1 Elikadura industria.Henk

Wildschut argazkilariak elika-

dura industriari buruzko haus-

narketa planteatu du Food la-

narekin.

2 ‘Prest Control’.Tania

Franco Kleinen lanak desber-

din dirudienarekiko beldurra

du ardatz.

3 Migrazioak.Nobukho

Nqabak migrazioen sinbolo

bilakatu diren poltsen plasti-

koz inguratutako mundua iru-

dikatu du.

4 Daniel Beltra. Spill lana

ekarri du Getxora Daniel 

Beltrak.

GETXOPHOTO 

Hainbat jarduera antolatu dituzte

urriaren 1era arte.

Jaialdia 

Inaugurazioa.Gaur, 19:30ean,

Andres Isasi musika eskolan. 

Jokin Aspuru zuzendaria, Monica

Allende komisarioa eta jaialdian

parte hartuko duten egileak izan-

go dira.

Bisita gidatuak 

Bisita berezia.Bihar, 11:30ean,

San Nikolas plazatik. Monica

Allende eta egileekin batera. 

Euskaraz. Irailaren 30ean eta

urriaren 1ean. 11:30ean abiatuko

dira, Getxophotoko informazio gu-

netik. Bi ordu iraungo dute. Aurre-

tik eman behar da izena, eta hiru

euro ordaindu.

Gazteleraz. Irailaren 9, 10, 16, 17,

23 eta 24an. 11:30ean aterako dira

Getxophotoko informazio gunetik.

Parte hartzeko izena eman behar

da, eta hiru euro ordaindu. 

Gaueko bisitak.Euskaraz aukera

bakarra izango da: irailaren 29an.

Gazteleraz, irailaren 8, 15 eta 22an.

20:30ean aterako dira Getxopho-

toko informazio gunetik. Aurretik

eman behar da izena, eta hiru euro

ordaindu. Eskuargia eraman be-

har da.

Adituekin hizketan 

Elkarrizketa.Shoair Mavlian eta

Alejandro Castellotek Behind the

Scenes izango dute hizpide. Bihar,

19:30ean, Punta Begoña galerie-

tan.

Hitzaldiak 

Egun osoan. Irudiari eta sormena-

ri buruzko elkarrizketak. Irailaren

9an, 10:00etatik 20:00etara, Punta

Begoña galerietan. Izena eman

behar da aurretik, eta 35 euro or-

daindu (bazkaria barne).

Oheak 

Zinema, ohetik.Aki Kaurismaki-

ren Toivon tuolla puolenfilma ohe-

tik ikusteko aukera izango da irai-

laren 14tik 20ra bitartean, Punta

Begoña galerietan. Izena eman

behar da aurretik.

Hamaiketakoa 

Erakusketako argazkilariak.

Erakusketako hiru argazkilari eza-

gutzeko espazioa: irailaren 16an,

Conny Beyreuther; irailaren 23an,

Vicente Paredes; irailaren 30ean,

Txelu Angoitia. 11:00etatik

12:30era.

Bilbon hainbat jarduera 

Hiriburura. Jaialdiaren oihartzuna

Bilbora ere iritsiko da. Hainbat jar-

duera eta erakusketa izango dira.

Non gauden, nora goazen 
eta zeintzuk kezka ditugun
hausnartzeko elkarrizketa
soziala sortzea da helburua»

«Argudio kontzeptual ugari
sakon daitezke 
[argazkietako] gaioi buruz, 
baina egunerokoa dute ardatz»
Monica Allende
Getxophoto jaialdiko komisarioa

‘‘



MUSIKA

ALONSOTEGI Ingo al deu?.
bGaur, 23:00etan, plazan.

ALONSOTEGIEtsaiakeroak 
eta DJ Elepunto.

bBihar, 22:30ean, plazan.

BARAKALDO Jon Allende, Jaime

Vaquero, Sergio Rojas eta Milo.

bGaur, 19:30ean, Anbian,

Errekatxo jatetxean.

BARAKALDOTraccion eta 

Ardi Beltza.

bBihar, 21:00etan, Edaskan.

BARRIKAThe Travessy Band.

bBihar, 19:00etan, Golfo Norten.

BERMEOKorrontzi Dantzan, 

eta Alkartasuna eta Oinkari 

dantza taldeak.

bBihar, 22:00etan, Artza frontoian.

BERMEOElizagoien ahizpak.

b Igandean, 19:00etan, Almikan.

BERMEOPaul Swyle.

bOstegunean, 00:00etan, 

Kafe Antzokian.

BERRIATUAKalapitxi.

bGaur, 22:30ean, Miloiko jaietan.

BILBOCarlos Marco.

bBihar, 21:00etan, Bilborocken.

BILBOCoopel.

bBihar, 22:45ean, Shaken.

BILBO Imperial State Electric.

b Igandean, 13:00etan, Satelite T-n.

BILBOBurning taldeari gorazarre.

bOstegunean, 20:00etan, 

Satelite T-n.

BILBOFlamin’ Groovies eta 

The Lookers.

bOstegunean, 21:15ean, 

Kafe Antzokian.

ELORRIOPuro Chile eta Mafalda.

bGaur, 23:00etan, txosnetan.

ELORRIOTaladro 11 eta Plan B.

bBihar, 23:30ean, gaztetxean.

ELORRIODJ Map H.

bBihar, 00:00etan, txosnetan.

ELORRIOYakambu orkestra.

bBihar, 00:30ean, Urarkan.

ELORRIOM’Lomp elkartea: 

Senegalgo musika eta dantza.

b Igandean, 13:00etan, plazan.

ELORRIOPiscore: Concierto 

singular.

b Igandean, 19:15ean, plazan.

ELORRIOScarlets & The Femme

Soul Band.

b Igandean, 22:30ean, plazan.

ELORRIODisei Opera Band.

bAstelehenean, 19:00etan,

Urarkan.

ELORRIOLos Otros.

bAstelehenean, 22:30ean,

Urarkan.

ELORRIODJ Bull.

bAstelehenean, 23:00etan,

txosnetan.

ERMUA Indomables.

bBihar, 19:00etan, motorzaleen

bilgunean.

GAUTEGIZ ARTEAGA Jokaldi.

bGaur, 22:00etan, jaigunean.

GAUTEGIZ ARTEAGAXabier

Aburruzaga.

bBihar, 22:00etan, jaigunean.

GETXOHigh Felicity.

b Igandean, 13:00etan, Ereagako

txiringitoan.

GORLIZDr. Maha’s Miracle Tonic.
bOstegunean, 20:30ean, 

Xurruten.

GUEÑESNegociando Gasolina 
eta Trikizio.

bBihar, 23:00etan, Santxosoloko

jaietan.

LEIOARunaway.

bBihar, 22:30ean, Ondiz auzoko

jaietan.

LEKEITIOTarantistak, DJ Kool 

eta DJ Elepuntu.

bGaur, 23:00etan, portuan.

LEKEITIOEsne Beltza eta Huntza.

bBihar, 23:00etan, plazan.

LEKEITIOXatiro, La Basu eta 

DJ Loro.

bBihar, 23:00etan, txosnetan.

LEKEITIOLekitto musika banda.

bBihar, 00:00etan, plazako

kioskoan.

LEKEITIOM&M eta Petti.

b Igandean, 20:30ean, txosnetan.

LEKEITIOPintxe Pendejak, 

Tirry & Terry eta Map H.

bAsteartean, 16:00etan,

txosnetan.

LEKEITIOOihan Vega DJ eta 

Oxabi.

bAsteartean, 19:30ean, plazan.

LEKEITIOLariztel.

bOstegunean, 21:00etan, plazan.

LOIUTrikizio.
bGaur, 22:30ean, Larrondoko

jaietan.

LOIUGarilak 26.
bBihar, 23:00etan, Larrondoko

jaietan.

LOIUDJ Xaibor.
b Igandean, 17:30ean, Larrondoko

jaietan.

OROZKORadio Revolucion, 

Zopilotes Txirriaos eta Ezten Giro.

bGaur, 22:00etan, txosnetan.

OROZKOOxabi.

bGaur, 23:00etan, Zubiaur plazan.

OROZKOLaudioko San Roque

musika banda eta Ubixeta dantza

taldea.

bBihar, 12:30ean, Zubiaur plazan.

OROZKOLos Txamukos 

mariatxiak.

bBihar, 20:30ean, Zubiaur plazan.

OROZKOLagrimas de Sangre.

bBihar, 23:00etan, Gorbeia 

kalean.

OROZKOMafalda eta Aneguria.

bBihar, 00:30ean, txosnetan.

OROZKO Joselu Anaiak.

b Igandean, 20:30ean, 

Zubiaur plazan.

OROZKOHilean Bariku Bat 

jaialdia.

b Igandean, 22:30ean, txosnetan.

PLENTZIAHuntza.

bGaur, 23:00etan, plazan.

PORTUGALETEKaos Fest: 
Himura, Cult of Misery, Melmak,

RAS, Kamorräh eta Ikaära.

Lekeitio b San Antolin jaiak

Astebete luze bat jai giroko ekitaldiz gainezka
Kuadrillen jaitsierarekin eta Lekitto musika bandak jaurtiko duen txupinazoarekin hasiko dira gaur sanantolinak Lekeition, eta jai giroko ekitaldiak

bata bestearen atzetik izango dira datorren ostiralera arte. Bajada Eguna, Alkondara Zuri Eguna, Kamiseta Erreibindikatibo Eguna, Antzar bezpera

eta eguna, Umeen Eguna, Kantu Eguna, Koittadu Eguna... Egunero izango da zerbait berezia Lekeitioko jaietan. Aurten, txosna batzordeak musika

emanaldietarako mugatu du portuko eremua, baina jaiak gozatzeko lekurik ez da faltako irailaren 8ra arte. LUIS JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS

BIZKAIKO HITZA

Ostirala, 2017ko irailaren 1a14 b Agenda
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bGaur, 20:30ean, Groove 

aretoan.

SANTURTZIGarilak 26.
bGaur, 23:00etan, Mamarigako

jaietan.

SANTURTZIDesorden eta 
Generacion Basura.

bOstegunean, 20:00etan, La Kelo

gaztetxean.

SOPELAHiri Galduak.
bGaur, 20:00etan, Plaza Beltza

kulturgunean.

TRAPAGARANSoziedad 
Alkoholika eta Boikot.

bGaur, 22:00etan, Larrondoko

parkinean.

TRAPAGARANLos Sirex eta 
Los Mustang.

bGaur, 22:00etan, Lauaxeta

plazan.

TRAPAGARANLa Union.
bBihar, 22:00etan, Lauaxeta

plazan.

TRAPAGARANSu Ta Gar eta
Huts.

bBihar, 00:00etan, Larrondoko

parkinean.

ZAMUDIOKantarelux.

bGaur, 21:30ean, Sandoniko

jaietan.

ZAMUDIOOxe Mendizabal.

bBihar, 20:00etan, Sandoniko

jaietan.

ZEBERIOEn Tol Sarmiento, 

Akabu eta HdH.

bBihar, 22:00etan, plazan.

ANTZERKIA

BILBOPabilioi 6ko Gazte 

Konpainia: Cabaret Chihuahua.

bGaur 20:00etan, bihar 20:00etan

eta 22:30ean, eta igandean

19:00etan, Euskalduna jauregian.

BILBOLola Herrera eta Juanjo 

Artero: La velocidad del otoño.

bGaur, bihar eta igandean,

20:00etan, Campos Eliseos

antzokian.

BILBOPriscilla, basamortuko 

erreginamusikala.

bGaur, bihar eta igandean,

17:30ean eta 21:30ean, eta

datorren asteartetik ostegunera,

20:00etan, Arriaga antzokian.

BILBODirty Dancingmusikala.

bGaur eta bihar, 18:30ean eta

20:30ean; igandean, 18:00etan;

eta astelehenean eta asteartean,

20:30ean, Euskalduna jauregian.

BILBOEl test.

bGaur eta bihar, 20:00etan, eta

igandean, 19:30ean, Euskalduna

jauregian.

BILBOPabilioi 6ko Gazte Taldea:

La casa de Bernarda Alba.

bGaur eta bihar, 21:00etan, eta

igandean, 19:00etan, Pabilioi 6

gunean.

BILBOTrotamundos: Historias 

de un baúl.

bAsteazkenean eta ostegunean,

18:00etan, Julio Caro Baroja

plazan.

BILBO Julia Gutierrez Cava eta 

Miguel Rellan: Cartas de amor.

b Irailaren 6tik 10era, 20:00etan,

Euskalduna jauregian.

BILBOConcha Velasco: Reina

Juana.

b Irailaren 7tik 10era, 20:00etan,

Campos Eliseos antzokian.

ELORRIOMalas Compañias: 

Txatarra zirku-antzerkia.

bAsteartean, 19:00etan, Urarkan.

ELORRIOZo-Zongo produkzioak:

Reziklator.

bAsteazkenean, 18:30ean, plazan.

GAUTEGIZ ARTEAGAFunes
Troup.

b Igandean, 20:00etan, jaigunean.

LEKEITIORamon Agirre eta 

Inazio Tolosa: Putinen guardasola.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Farolapekua parkean.

MUNDAKAKalerik Kale jaialdia.
Barre konpainia: Juan Palomo 

ya está aquí.

bBihar, 12:30ean, eta 16:00etan,

kalez kale, plazan eta talaian.

MUNDAKAKalerik Kale jaialdia. 
Ganso & Cia: Walkman.

bBihar, 17:00etan, frontoian.

MUNDAKAKalerik Kale jaialdiko
zirku gala: Shakti Olaizolaren 

Irakurtzen, Barre konpainiaren 

Eskobien atzetiketa Garazi & Cia-

ren Pausoz pauso.

bBihar, 18:15etik aurrera, Talan.

MUNDAKAKalerik Kale jaialdia.
Trapu Zaharra: Sefiní.

bBihar, 19:15ean, plazan.

MUNDAKAKalerik Kale jaialdia.
Deabru Beltzak: Su à Feu.

bBihar, 22:00etan, herriko

kaleetan.

Mundaka b Kalerik Kale jaialdia

Egun batez, kale antzerkiaren agertoki
Bihar eguerditik gauera, antzerkiak hartuko ditu Mundakako kale eta bazterrak.  Barre konpainiaren Juan Palo-

moeta Eskobien atzetik, Ganso & Ciaren Walkman—argazkian—, Trapu Zaharraren Sefiní, Shakti Olaizola eta

Garazi & Ciaren lanak... herriko plazan, frontoian eta Talaian noiznahi izango da antzerkiaz gozatzeko aukera.

Deabru Beltzak taldearen Su à Feu ikuskizunarekin amaituko da Kalerik Kale zirku eta antzerki jaialdia. HITZA

OROZKOKancaneo: Pa ti pa mi.

bBihar, 20:30ean, txosnetan.

OROZKOLas Fellini taldea.

bAstelehenean, 17:00etan, 

Zubiaur plazan.

TRAPAGARANTartean: Ez dok hiru.
Euskal Musikaren benetako historia.

bOstegunean, 19:30ean, 

Navas de Tolosa aretoan.

ZEBERIOPirritx, Porrotx eta 

Marimotots: Tipi-tapa, Korrika.

bGaur, 18:00etan, plazan.

DANTZA

ELORRIOEuskal dantzak.

bOstegunean, 19:00etan, plazan.

GAUTEGIZ ARTEAGAArtie taldea.
bGaur, 19:00etan, jaigunean.

GUEÑESAndra Mari taldea.
b Igandean, 12:00etan,

Santxosoloko jaietan.

LOIUGorantzaileak taldea.
b Igandean, 13:00etan, Larrondon.

OROZKOUbixeta dantza taldea.

b Igandean, 12:00etan, Zubiaur

plazan.

TRAPAGARANAiko taldearen
dantzaldi-erromeria.

bGaur, 19:30ean, Llano plazan.

BERTSOLARITZA

BERRIATUABertso bazkaria:
Uxue Alberdi eta Julio Soto.

b Igande eguerdian, Miloi auzoan.

IZURTZASanta Agedako saioa.
b Igande eguerdian, Santa Ageda

ermitan.

LARRABETZUXabi Paya eta 
Anjel Mari Peñagarikano.

bGaur, 13:00etan, Goikoelexalde

auzoan.

LEKEITIOBertsolariak balkoitik

balkoira: Onintza Enbeita, Oihana

Iguaran eta Etxahun Lekue.

bBihar, 20:00etan, Udaletxe

plazan.

OROZKO Ibon Ajuriagojeaskoa

eta Onintza Enbeita.

b Igandean, 13:30ean, 

Zubiaur plazan.

PLENTZIA Jaietako bertso saioa:
Miren Amuriza, Unai Iturriaga,

Beñat Gaztelumendi eta Etxahun

Lekue.

bGaur, 18:00etan, 

Ontziola plazan.

ERAKUSKETAK

DERIOPili Rodriguez eta Pili Diez:

Gurutze-puntako koadroak.

b Irailaren 28ra arte, Kultur Birikan.

LEIOABizitza dantzan. Kukai 

15 urte.

bGaurtik irailaren 24ra arte, 

Kultur Leioan.

HITZALDIAK

BILBOLeire Bilbao: Poesia versus

bertsoa.

bOstegunean, 19:00etan, 

Bizkaiko Foru Liburutegian.

GETXOGetxophoto. Shoair 

Mavlian eta Alejandro Castellote:

Behind the Scenes.

bBihar, 19:30ean, Punta Begoñan.

BESTELAKOAK

BILBOPaul Auster idazlearekin 

topaketa.

bAsteazkenean, 19:30ean, 

Azkuna zentroan.

OROZKOAuto-zoro lasterketa,

motor bako ibilgailuekin.

bGaur, 17:00etan, Itxina kalean.

OROZKO Irrintzi txapelketa.

bBihar, 23:00etan, Zubiaur plazan.
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Natalia Salazar Orbe Lanestosa

E
gunero elikatzeko la-

nak. Ehizarako tres-

nak eskuan hartu,

eta tribuak negua

igarotzeko haragia

lortzeko beharrizana. Inguruko

landare eta arbolen fruituak bil-

du, eta arrainak hartu, freskotan

jateko edo lehortuta kontserba-

tzeko. Iraupena bermatu. Lan

handia zuten duela 15.000 urte

Lur planetaren gainean bizi ziren

arbasoek. Haien egunerokoa

haien etxeetan ezagutu: histo-

riaurreko basoen koloreak, usai-

nak, zaratak, ehizatzeko eta kozi-

natzeko tresnak...  Lur azpian ba-

rrena, historian murgiltzeko bi-

daia errealista. Horixe ahalbide-

tzen du  Kobenkobak, labar

arteari eta orduko bizimoduari

buruzko interpretazio zentroak:

Paleolito garairako atea.  

Juduen kobazuloan dago zen-

troa. Benetako haitzulo batean

kokatutako era horretako lehen

museoa da. Beira atzean altxor

preziatuak gorde dituzte: kobazu-

loetako hormetan aurkitutako

historiaren pasarteak. Garai bate-

an egoiliar izan zituzten bizilagu-

nen testigantzak. 

Karrantzatik ere bidea dago
Iraganerako bidaia Lanestosako

liburutegian hasteko proposame-

na egiten du zentroak. Karrantza-

tik ere irits daiteke bi herrien arte-

an dagoen haitzulo horretara,

baina bisita gidatua Lanestosatik

antolatuta dago. Udaletxearen

beheko solairuan, bisitaria histo-

riaurrean murgilduko du ikus-

entzunezko baten emanaldiak.

Historian atzera egin eta garai

hartako egunerokoa barneratuta,

Kobenkobara arteko bidea egin-

go du. Ibilbide horretan, bi gel-

diune dira nahitaezkoak: bata,

Lanestosa herria osorik, airetik

ikusteko aukera ematen duen

eremua. Bertan, herriaren histo-

ria ezagutuko dute bisitariek. Bi-

garren geldiunea, berriz, Koben-

kobatik metro gutxira dagoen

meatze sarbidean aurreikusi

dute. Lanestosako meatzeetatik

beruna, kalamina eta zinka atera-

tzen zituzten garaien berri eman-

go diete.

Apurka, historian atzera egite-

ko ibilbide horretan iritsiko dira

interpretazio zentrora. Han, bi az-

tik duela 15.000 urteko bizilagu-

nen egunerokoaren antzezpena

egingo dute, garai hartako bizipe-

nak irudikatuz.

Kobenkoba labar arteari bu-

ruzko interpretazio zentroa edo-

zein egunetan bisita daiteke, bal-

din eta aurretiaz egiten bada erre-

serba. Horrez gain, larunbat,

igande eta jaiegunetan, gizateria-

ren hastapenak ezagutzeko an-

tzezpenak egingo dituzte. Horre-

tarako ere beharrezkoa da  erre-

serba egitea.

Paleolito garaiko bizilagunen

azalean sartuko dira bisitariak.

Europako 26 haitzulotan duela

35.000-10.000 urte egindako arte

adierazpenak aurkituko dituzte

galerietan barrena. 

Homo sapiens-aren eguneroko

eszenen irudikapenak daude ibil-

bidean, hiru dimentsiotan. Suha-

rriz egindako tresnak uki ditzake-

te bisitariek, Paleolitoko baso ba-

ten soinuak entzun, garai hartako

etxe baten usainak sumatu, eta

landareen fruituak dastatu. His-

toria bertatik bertara ezagutu, ga-

raiz kanpo bada ere, garai hartara

daramaten baliabideei esker.

Hiru areto
Historian murgiltzeko hiru areto

bereizi ditu zentroak: lehenengo

galerian, 600 metro koadroko

atondoa dago. Egun bat Paleolito-

ko ehiztarien bizitzan izenburu-

pean, gizaki haien egunerokoa

erakusten du. Hori irudikatzeko,

eskemak eta hiru dimentsioko fi-

gurak erabili dituzte.

Iparraldeko eremuan, 50 metro

koadroko beste gela batean, hai-

tzuloetako margolanak zelan egi-

ten zituzten azalduko dute, Ehiz-

tariak eta artistak izotz mun-

duan izenburupean. Grabatze

enblematikoak egiteko erabiltzen

zituzten teknikak azaltzen dituen

soinu banda bat dago bertan.

Azalpen horiek suen kearekin eta

aire izoztuaren boladekin nahasi-

ko dira.

Europako laugarren aroko ar-

tearen distira du ardatz hiruga-

rren eta azken aretoak. Hainbat

lurraldetako aztarnategi piktori-

ko garrantzitsuenen kopiak jaso

dituzte, eta ibilbide linealari segi-

tuta ikusiko ditu bisitariak hai-

tzuloetako pinturak. Hori guzti

hori, suen ikuskizunarekin eta

danborren danbadekin uztartuta.

Garai hartako sekretuak ezagu-

tzeko aukera paregabea eskain-

tzen du, beraz, Kobenkobak.

Hainbat galderaren erantzunak

aurkituko dituzte bisitariek han:

nola bizi ziren, zelan ehizatzen zu-

ten, eta zergatik egiten zituzten

arte adierazpen haiek. Hori guz-

tia, gizakiak eraldatutako gune

basati bat oinarri duen eremu ba-

tean.

Haitzulo baten barruan kokatutako Paleolitoko labar arteari
eta orduko bizimoduari buruzko lehen interpretazio zentroa
da Kobenkoba; Lanestosa eta Karrantza artean dago.

Paleolito garaira
begiratzeko leihoa

Europako hainbat haitzulotan aurkitutako margolanen kopiak eraman dituzte Kobenkoba interpretazio zentrora. JON HERNAEZ / ARGAZKI PRESS
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