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fredi paia algortarrak martxan ipinitako ikerketa bati esker, kobazuloa aurkitu dute  
Algortako Begoñako gazteluko galerien azpian; orain dela ehun urte hormatu zuten inguruko 

andreen topalekua zena. urriaren 20an egingo dute horren berri emateko antzezkizuna.

sorginzulo, emakumeen 
topagune galdua



2   sorginzulo koba AndrEEn tOPALEkUA

Begoñako gazteluaren pean dago emakumeen gotorlekua

urriaren 4an ehun urte bete ziren Sorginzulo koba hor-
matzen hasi zirela. Algortako Ereaga hondartza pa-
rean dagoen Begoñako gazteluaren pean dago mende 
askoan inguruko emakumeen topalekua ei zena; gale-

rietako euste-hormak egoerarik kaskarrenean dagoen zatiaren 
atzean ei dago leizearen sarrera: «Ematen du sorginak irten 
guran daudela», dio Fredi Paia Ruizek. Sorgin-kontuak eta kon-
dairak alde batera utzita, urriaren 20an, zapatuan, Euskaral-
dia Sorginzulon antzezpena egingo dute algortar ezagunak sus-
tatutako ikerkuntza etno-toponimikoan oinarrituta, Begoñako 
gazteluko galerietan; Getxoko Udalak, Unesco katedrak, eta 
Euskaraldia Batzordeak antolatu dute ekitaldia. 

Lanaren gidoigilea Toti Martinez de Lezea idazle gasteizta-
rra izan da. Agerian utziko du galerien beheko partean duela 
ehun urte zegoen kobazuloaren existentzia. Sorginzulo ema-
kumeak elkartzeko gunea izan zitekeen, elkarregaz berba egin 
ahal izateko leku atsegina, Algortako Portu Zaharretik eta 

Areetako Bizkaia Zubitik gertu, gizonezko marinelen eta langi-
leen zain zeuden bitartean. Paseoan zebiltzan andreen babes-
lekua ere izan zitekeen, eguraldi txarra zegoenean.

Urriaren 20ko antzezlana Bizkaiko Foru Aldundiaren Onda-
rea, emakumeen emaria goiburuko Ondarearen Europako Jar-
dunaldien barruan dago, besteak beste, toki eta izenaren oroi-
mena eta emakumeen protagonismoa berreskuratzeko balio 
izango duelako; eta Euskaraldiaren barruan ere bai, gure his-
toria euskara barik ezin denez ulertu, datorren hilean euska-
raren erabilera sustatzeko hizkuntza-ohiturak aldatzeko arike-
taren helburuakaz bat datorrelako. «Uste dugu oso lan berezi 
eta politagaz gozatzeko aukera izango dugula, gure historiaren 
parte bat berreskuratzen lagunduko duena eta, aldi berean, 
emakumeen protagonismoa, bere izenaren bitartez, eta euska-
raren erabilera sustatzen lagundu gura duena», aipatu du Ge-
txoko Udaleko Euskara zinegotzi Koldo Iturbek. 

Ehun urTEz galduTa. Fredi Paiak gogora ekarri du herritar 
zaharrenen oroimenari esker izan zuela kobazulo horren be-
rri. Tamalez, Sorginzulo erabiltzen zuen emakumerik ez da 
geratzen herrian; kontuan izan beharra dago ehun urte igaro 
direla koba hormatu zutenetik. Leku horren lehenengo aipa-
menak emakume horien alaben kontakizunetatik jaso zituen 
ikerlari algortarrak; izan ere, hamahiru urte egon zen Portu 
Zaharrean bizitzen. 

Orain dela bost urte dokumentu bat agertu zen, zeinean Sor-
ginzulo aipatzen zen: inoiz argitaratu ez den Recuerdos de an-

Beste gauza batzuen artean etnografoa den fredi paiak 
martxan ipinitako ikerketaren bitartez, sorginzulo koba 
aurkitu dute Algortako Begoñako gazteluaren pean; inguruko 
emakumeen topalekua ei zen. urriaren 20an egingo dute 
horren berri emateko ekitaldia.
tEStUA: KEPa ugarTE marTiarEna   ArGAZkIAk: osKar guTiErrEz  

algortako Begoñako gazteluko galerietako euste-hormaren atzean dago sorginzulo kobako sarbidea; ehun urte daroatza estalita. 

Portu Zaharretik 
Aiboa ingurura
algortako Portu zaharrean hamabost 
urte egin ostean, alango aldera joan 
zen bizitzera Fredi Paia etnografo eta 
ikertzailea. «gai berberaren inguruan 
beste informazio bat ailegatu zitzaidan 
han: sorginzulo kobatik aiboako 
metro-geltoki ondora heltzen den tunel 
bat ei dago», azaldu du. Tunel horren 
irteera lokalizatuta daukatela dio: 
«gaztelu bat zegoen gainean eta gaztelua 
hor dago. leku horrek gaztelupe izena 
dauka; aiboako metro-geltoki ondoko 
basotxo horretan dago». sorginzulon ere 
sartune bat dago. 



hiruka
2018ko urriak 11 | urriak 17  3

Begoñako gazteluaren pean dago emakumeen gotorlekua

«Bertoko jendeak 
deituko zion horrela, 
emakumeak koban 
elkartzen zirelako»
zeinek egin zizun gidoia egiteko eskaera? Fredi Paiak 
eskatu zidan gidoia egiteko, bere hitzetan, sorginei buruz 
asko dakidalako, eta nire abizena Lezea delako. Kar, kar, 
kar. Aurkezpen serio bat egin beharrean, kutsu misterio-
tsua izango zuen ekitaldia egin nahi zuen berak. Hala ere, 
argi eta garbi esan nion sorginei buruzko gidoirik ez nuela 
idatziko.

sorginakaz ez dauka zerikusirik lekuak? Hizkuntzalariek 
diote oso arraroa dela eskualde honetan Sorginzulo edo an-
tzeko toponimo bat agertzea; ez da ohikoa holako izenak 
kostaldean agertzea, inguruan sorginen edo lamien kon-
dairak existitu arren. Bertoko jendeak deituko zion horrela, 
emakumeak koban elkartzen zirelako; tamalez galdu egin 
da horren arrazoia. 

emakumeen boterea aldarrikatzea da ikuskizunaren hel-
burua? Ez dut uste horretaz ari garenik. Gure herria ma-
triarkala izan da beti; matriarkatua eta emakumeen bote-
rea ez dira gauza bera. Emakumeen izaeraz ari gara: Ama 
Jainkosaren sineskeraz. Horrek emankortasuna, iraunkor-
tasuna eta bizitza adierazten ditu. Aldarrikapenik ez dago.

Emakumeak Sorginzulon elkartzen ziren. Izan ere, kon-
tuan hartu orain dela ehun urte ez zegoela emakumeentza-
ko klubik. Gizonezkoentzat, ordea, bai. Emakumeek lan egi-
ten zuten, noski. Beti egin dute lan. Baina horrez gain, non 
elkar zitezkeen? Ba... hondartzatik gertu. Paseoan aterako 
ziren eta, eguraldia kaskartzen bazen, kobazuloan sartuko 
ziren eta bertan egongo ziren elkarrizketa goxoan. Kontuan 
hartu emakumeak tabernetara joatea oso txarto ikusita ze-
goela garai horietan. 

Bestalde, kontuan hartu behar dugu Algortako Portu 
Zaharreko inguruaz ari garela, eta seguru asko emaku-
meak bertara jaitsiko zirela arrantzaleak ziren euren sena-
rrei edo semeei itxaroteko. Gainera, egongo zen Ezkerralde-
ko fabriketan lan egiten zuen Eskuinaldeko gizonik.

zelan irudikatuko duzu hori dena? Bi aktorerekin, bata ga-
rai horretakoa eta bestea gaur egungoa, oroimena eta kon-
tatzeko ohitura berreskuratzeko.

taño liburuan (Gabi Basañez euskaltzale algortar ezagunaren 
Angel aititak idatzitakoa), 1910ean Algorta zelakoa zen irakur 
daiteke. Bertan argi eta garbi agertzen da Sorginzulo eta ho-
rren inguruko kondairak: «Bertako sorginen ahotsak entzuten 
omen ziren ondotik igarotzen zinenean. Horrez gainera, horre-
gaz lotuta, Algortako umeei kontatzen zitzaien ipuin bat ager-
tzen da liburuan: kobazuloaren inguruan ezin zen ez zazpi, ez 
domeka, esan; berba horietako bat esanez gero, sorginek bahi-
tu egiten zintuzten barrura», azaldu du Paiak.

Hala ere, momentu batzuetan etsigarria izan zen etnogra-
foak abiatutako ikerketa: «Ikusten nuen ez zegoela ezelako do-
kumenturik; Mikel Gorrotxategiren liburuan ez zen aipatzen 
eta nik neukan dokumentazioan ere ez nuen aurkitzen», dios-
ku Paiak. Baina, egun batean, Unesco katedra Begoñako gazte-
luko galeriak ikertzen hasi zenean, bat-batean, dokumentu bat 
agertu zen, martxan ipinitako ikerketari argia ematen ziona: 
«Punta Begoña» beharrean, «Punta de Sorginzuloa» irakur zi-
tekeen horretan. Unesco katedrakoak agudo jarri ziren harre-
manetan Paiagaz ia horretaz zer edo zer zekien; berak zeukan 
informazio dena kontatu zien.

Kobazuloaren itxierari dagokionez, 1918ko urriaren 4an 
hasi ziren Sorginzulo hormatzeko lanak: bertsio ofizialaren 
arabera, mendiak behera egiten zuen eta hainbat istripu egon 
ziren tranbiagaz. Hori dela eta, euste-horma bat egitea erabaki 
zuten eta ehun urtez galdu egin zen Sorginzulo. 

sorgin-EhizariK uriBE KosTan?. Sorginzulo kobagaz ha-
rremanik daukan Inkisizioaren prozesurik ez du aurkitu inon 
ere Fredi Paia etnografoak eta historialariak. Bere berbetan, 
«gai oso interesgarria da, baina beste ikerketa-lerro bat izan-
go litzateke hori»; izan ere, 1507an ustezko sorginen kontrako 
prozesu bat martxan ipini zuen Elizak «Uribe Kostako merin-
dadean». «Jakin badakigu Inkisizioaren gotorlekua edo egoitza 
nagusia Portugaleteko dorretxean zegoela; beraz, litekeena da 
prozesu horrek Getxon ere eragina izatea», adierazi du Paiak. 
Hala ere, argi utzi gura izan du horren inguruan oraindino ez 
dutela ezertxo ere aurkitu.

Bitartean, Elizak luzaroan izan duen «ohitura» zahar bat 
gogoratu du etnografo algortarrak: «Ofizialki, euste-horma bat 
egin behar zutelako itxi zuten Sorginzulo, 1918an. Baina kon-
tua da Elizak hainbat mendez dinamika bat segitu duela ko-
bazuloak ixteko edo horien gainean baselizak altxatzeko; izan 
ere, leizeak Kristo aurreko gurtzeakaz lotzen zituzten. Hala 
ere, ez dago dokumentu bat bera ere irakur daitekeenik Elizak 
esan zuela Sorginzulo itxi behar zutela». 

Dena dela, kobazuloaren sarrera ixteko altxatu zuten hor-
maren aurrean gurutze bat ei zegoen garai batean, Paiak ai-
patu duenez. «Entzun dudanagatik, 1936ko gerran anarkisten 
eskuetan geratu zenez ingurua, eurek bota zuten gurutzea», 
azaldu du ikerlariak.

BErriro zaBalTzEa, EzinEzKoa. Etnografo algortarraren 
arabera, polita litzateke kobazuloa berriro zabaldu ahal izatea. 
Esaten duenez, Aiboako metro-geltoki ondoraino heltzen ei den 
tunel bat dago, eta hori arkeologikoki aztertzeari interesgarria 
deritzo. Europako beste hiri batzuetan lurrazpiko ibilaldiak 
egiten dituztela gogoratu du Paiak; berbarako, Edinburgon. 
«Getxok horretarako aukera ematen du: malakateakaz lotuta 
edo ez, besteak beste, Poru Zaharretik Fadurara doan beste 
tunel bat ei dago», gogoratu du. Hala ere, Sorginzulo berriro 
zabaltzea ez du egingarritzat: «Hormak behera egiten duenez, 
nik uste dut ia ezinezkoa izango dela berriro zabaltzea. Horre-
gatik, urriaren 20an, artistikoki zabalduko dugu; baina fisiko-
ki zabaltzea oso zaila izango da». 

Euskaraldiko getxoko koordinatzailea 
ere baden Fredi Paiak azaldu du urriaren 
20ko ekitaldiak, Euskaraldiak legez, 
euskara erabiltzera motibatzeko ariketa 
izan gura duela. «Euskaraldiaren gai 
nagusietako bat da euskara egiteko 
motibazioa; horren bila gabiltza 
etengabe. Eta horren adibide bat da 
euskarak balio dizula paisaiari beste 
begi batzuekaz begiratzeko. sorginzulo 
horren adibidea da: herriarentzat nahiko 
lotuta zegoen erregimen frankistagaz 
eta aristokraziagaz; baina, bat-batean, 
euskarak itxuraldatu egin du; usain 
magikodun kobazulo bihurtu du. 
Euskarak beste historia bat kontatzen 
digu», azaldu du algortarrak. 

horrez gainera, antzezlana Bizkaiko 
Foru aldundiaren Ondarea, emakumeen 
emaria goiburuko ondarearen Europako 
Jardunaldien barruan dago, besteak 
beste lekuaren eta izenaren oroimena 
eta emakumeen protagonismoa 
berreskuratzeko balio izango duelako.

Paiak azpimarratu egin du muntaian 
dagoen partaidetza getxoztar zabala 
eta egun berean euskaraz eta gazteleraz 
egiteak duen zailtasuna ere bai. olatz 
ganboa eta mayte Bayon getxoztarrak 
izango dira ikuskizuneko aktoreak. 
Bestalde, zuzeneko musika egongo da, 
afrika Bibang kantariaren eskumenez 
(getxoko Euskaraldiaren hamaikakoko 
kideetako bat) eta ignacio libano 
piano-jotzaile getxoztarragaz, udalerriko 
andres isasi musika Eskolako musikalia 
bandagaz batera. larrabetzuko Bizkargi 
dantza-taldeak ere parte hartuko du.

urriaren 20an, zapatuan, egingo dute 
Euskaraldia Sorginzulon ikuskizuna, 
Begoñako gazteluko galerietan: 
17:30ean, gazteleraz, irribizientzat; 
eta 20:00etan, euskaraz, ahobizi eta 
Belarriprest izateko konpromisoa 
hartzen dutenentzat. sarrera 
doakoa izango da, eta sartzeko 
gonbidapena erreserbatu behar da 
688 653 042 telefono zenbakian edo 
euskaraldiagetxon@gmail.com helbide 
elektronikoan. amaitutakoan, 21:00ak 
aldera, Begoñako gazteluko galerietako 
kanpoaldean kobazuloa ezkutatzen duen 
horma modu artistikoan botako dute, 
argien muntaia baten bitartez.

Euskaraldia Sorginzulon antzezlanaren 
gidoigilea izan den Toti martinez 
de lezea idazle gasteiztarrak «oso 
berezitzat» jo du Fredi Paiak agindu 
zion lana. «arin prestatu behar izan dut, 
euskaraz eta gazteleraz egiteko, poesia 
eta musika kontuan hartuta. gainera, 
nire hitzak antzeztuta ikusi ahal izatea 
zoragarria da niretzat», azaldu du. 

Euskaraldia 
Sorginzulon 
antzezlana

ToTi MarTinez de lezea | antzezlanaren gidoigilea
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getxoko Jesusen Bihotzaren Udal Egoitzako klinika-la-
guntzaileen bost lanpostu amortizatzea erabaki du 
erakunde autonomo horren Artezkaritza Batzordeak. 
Proposamena aurrera atera da Gobernu-taldea osatzen 

duten EAJ eta PSE-EE taldeen babesagaz eta Ciudadanos eta PP 
alderdien abstentzioagaz. Udal-arduradunek azaldu dutenez, 
aipatutako amortizazioak 2017 eta 2018 urteen artean jazota-
ko erretiroen ondorioz bete barik gelditu diren lanpostuak dira, 
«eta egoitzaren eraldaketa-prozesuaren barruan daude». Dio-
tenez, gela indibidual gehiago dago gaur egun eta egoiliarren 
kopurua murriztu da (33 gutxiago), «pertsonan oinarritutako 
zaintzan oinarritutako zerbitzua eskaini ahal izateko». 

Udal-gobernuaren arabera, klinika-laguntzaile nahikoa 
dago zeregin horretarako: «Araudiak ezartzen dituen ratioen 
gainetik dago». Udal-egoitzako langile askoren iritziz, ordea, 
hori ez da horrela, eta beharrezkotzat dute lanpostu horiek de-
nak bermatzea, zeregin hori behar bezala betetzeko. 

CCOO Euskadi sindikatuak adierazi du egoiliarren kopurua 
murriztu egin dela azken urte bietan, baina nabarmendu du 
horien dependentzia maila areagotu egin dela, bigarren eta hi-
rugarren gradura. «Giza baliabideak benetako beharrizanetara 
egokitu behar dira, inolako murrizketarik gabe». Era berean, 
gaueko txanden egoera «tamalgarria» azpimarratu dute sindi-
katukoek. Azaldu dutenez, egoitzaren lau solairuak artatzeko 
lau klinika-laguntzaile izatetik hiru izatera pasatu dira. Lehe-
nengo solairuan, gainera, psikogeriatria dago, eta «arrisku-e-
goerak areagotzea» ekarri du horrek. 

«Guztiz deitoragarria da pertsona bakar batek dependentzia 
handiena duten eta gaitz psikologikoak dituzten 23 egoiliar ar-
tatu behar izatea». Hori dena dela eta, beharginek eskatu dute 
giza baliabideak «benetako beharrizanetara» egokitu beharra 

dagoela, ez zenbaki hutsetara. «Eusko Jaurlaritzak agindutako 
neurriak bete ahal izateko arreta eta dedikazio pertsonalizatua-
goa eman beharra dago, eta lanpostuak murrizteak ez du zere-
gin hori betetzen lagunduko», salatu dute. 

aldErdiEn iriTzia. EH Bildu eta GUK udal-taldeek gogor deito-
ratu dute Getxoko Udal Egoitzako Artezkaritza Batzordeak har-
tutako erabakia. EAJk Getxoko udal-administrazioan darabilen 
langileekiko politika salatu du koalizio abertzaleak: «Klinika-
laguntzaileen lanpostuak suntsituz ez dira nagusiak zaintzen, 
ezta gainerako langileak ere». GUK taldeak enplegu publikoaren 
alde egingo duela adierazi du, eta udal-egoitzako erabiltzaile 
denen arreta ahalik eta hoberen bermatzeko «beharrezkoak di-
ren» neurriak hartuko dituela jakinarazi du. PPk, aldiz, azaldu 
du abstenitu egin zirela udal-egoitzaren eraldaketagaz egoiliar 
gutxiago egongo direlako eta, ondorioz, lanpostu gutxiago behar 
izango direlako. Ciudadanos taldeagaz harremanean jartzen 
saiatu gara, baina ez dugu erantzunik jaso. 

hautsak harrotu ditu bost 
lanposturen amortizazioak

geTxo | Jesusen bihotzaren udal egoitza

Egoiliarren kopurua murriztu den arren, horien dependentzia handitu dela diote sindikatukoek. Oskar gutierrez

norbanakoetan oinarritutako arreta- 
zerbitzuaren eredura egokitzen ari da 
udal-egoitza eta, hala, giza baliabideak 
moldatzen dabiltza. CCoo euskadik bost 
lanpostu amortizatu izana salatu du.
iKEr rincon morEno  

«Amortizazioak erretiroen 
ondorioz bete barik gelditu 
diren lanpostuak dira, eta 
horiek aurreikusita zeuden»
gETxoKo goBErnu-TaldEa (EaJ / PsE-EE)

«egoiliarren dependentzia 
handitu egin da eta giza 
baliabideak beharrizan 
horietara egokitu behar dira»
ccoo EusKadi sindiKaTua
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urteak eman ditugu 
autokonplazentzia 
betean. Urtero D 
ereduan ikasle gehiago 

matrikulatzen ziren, euskarazko 
irakaskuntzarako gero eta 
irakasle gehiago genuen, 
galdeketek adierazten zuten, 
nahiz eta era apal batean, gure 
gizartean gero eta euskal hiztun 
gehiago zegoela… eta horrek 
gure hezkuntza-sistemaren 
euskalduntze-prozesua bide 
zuzenetik zihoala pentsarazi zion 
hainbat jenderi.

Aldiz, arreta gutxi ipintzen 
zen ebaluazio diagnostikoko 
emaitzetan, eta 2005etik 
Hezkuntza Sailak ez du neurtu 
DBH4ko ikasleen artean 
zenbatek eskuratuko luketen B2 
maila. Egoera horretan aurreko 
ikasturtera iritsi ginen, eta 
bat-batean ebaluazio guztiek 
adierazi zuten gure ikasleen 
euskara-maila jaitsi egin zela, 
behar adinako euskara-gaitasunik 
ez daukatela ikasleen ia erdiek. 
Argi dago gero eta ikasle gehiago 
D ereduan matrikulatuta egoteak 
ez duela, inondik ere, haien 
euskara-mailaren gutxieneko 
garapena ziurtatzen.

Orain, Eusko Jaurlaritzaren 
Hezkuntza Akordiorako 
proposamenak dio ikasleek, 
Lehen Hezkuntza amaitutakoan, 
gutxienez B1 maila lortu behar 
dutela, eta B2 maila DBH 
amaitutakoan. Baina helburu 
horiek oso urrun daude, ez dira 
lorgarriak, A eta B ereduetan 
ikasten ari diren ikasleentzat, 
ezta D ereduan ikasten ari diren 
askorentzat ere. 

Hainbat neurri dira 
beharrezkoak egoera honi buelta 
emateko, baina ezinbestean, 
behingoz, murgiltze-eredu 
bakar bat behar dugu, gure 
ikasleek derrigorrezko 
ikastaldia amaitutakoan eduki 
beharko luketen euskara-maila 
ziurtatzeko. Hizkuntza-ereduak 
gainditu eta murgiltze-eredu bat 
ezartzeko, ezinbestean, lege berri 
bat behar dugu.

euskara 
maldan behera 
hezkuntzan

Koldo  
TElliTu mEJia
Ikastolen elkarteko 
lehendakaria

lumak astindu

P rozesua ekain eta irail artean egin 
dute. Horren bidez, 324 pertsonak 
eman dute iritzia, 27 lagun izan dira 
tailerretan eta herriko kirol-instala-

zioetako zazpi langilek ere parte hartu dute. 
Analisia hiru erabileremutan oinarrituta ga-
ratu da: kirol-jarduera, kirolaren presentzia 
udalerrian eta udalerriko kirol-instalazioak.  

Besteak beste, kirola udalerrian bizi ahal 
izatea goraipatu dute parte-hartzaileek. Ho-
rren inguruan, mahai-gaineratu dituzten 
estrategiak hainbat dira: kirol-diziplina ba-
rreiatzea sustatu; doako klaseen bidez lehia-
keta-tankerako jarduera-ekimenak kaleetan 
gauzatu; aire zabaleko kirola praktikatzea 
bultzatu; herriko klubek kalean bertan eki-
taldiak egin; eta Leioan dauden eremu uga-
riak aire zabaleko kirola egiteko baliatu. 

Halaber, kirola bizimodu osasungarriaren 
ezinbesteko atala delako mezua zabaltzea, 
publizitatea egitea eta nabarmendu diren he-
rriko kirolarien lorpenak ezagutaraztea zein 
erreferentzia-lehiaketak indartzea lehenetsi 

dute  iritzia eman duten herritarrek. Prozesu 
honen bidez, Leioan bizi diren pertsona de-
nen beharrak ezagutu gura izan ditu Udalak.

EmaiTzaKaz BaT. Parte-hartzeko prozesua-
ren ostean eman beharreko pausoez, lehenik 
eta behin emaitzak aztertu eta ondorioak 
atera behar dituztela adierazi du Leioako 
Udaleko alkateorde Iban Rodriguez Etxeba-
rriak. «Gero, teknikoki, hausnarketa sakona 
egin behar da (arlo ekonomikoa, gestioa...), 
eta behin hausnarketa hori eginda lizitazio 
berria bideratu beharko litzateke», gaineratu 
du agintari leioaztarrak.

Bestalde, kiroldegi berri baten beharra su-
matzen du Udalak. «Izatez, gaur egungo egi-
turak nahiko zaharkituta gelditu dira eta ho-
rien egokitzapena ez da erraza, ezta merkea 
ere», esan du Rodriguezek. 

Parte hartzeko prozesuan bertan aipatzen 
denez, Leioak azken urteotan biztanleriaren 
hazkunde handia izan du, eta bere azpiegi-
turak horren eragina jasotzen hasi dira. Ki-
rolak eta kirol-instalazioek ere jasaten dute 
eragin hori.

Horri jarraituz, alkateordearen ustez, 
«oraindik hausnarketa egin behar da kirol-e-
redua zein izan behar dan jakiteko. Argi da-
goena zera da: instalazio egokiak behar di-
rela eta etorkizuneko Leioak behar dituen 
instalazioak izan beharko dituela, hots, 
Leioak biztanleriaren handitzeagaz bat etorri 
beharko duela». 

leioa | kirol-eredua

instalazio egokiak gura 
dituzte herritarrek

leioako 358 auzokidek parte hartu dute 
kirolagaz harremana daukaten bizilagunen 
beharrak ezagutzeko, udalak bultzatu duen 
prozesuan. zelako kirol-eredua gura duten 
esateko aukera izan dute herritarrek.
KEPa ugarTE marTiarEna  

sakoneta eta bestelako kirol-instalazio batzuk erabat zaharkituta gelditu dira. HOdEI tOrrES

kirolaren 
kudeaketa
Parte-hartzaileek 
onuragarritzat jo  
dute horretan lan 
egingo duen erakunde 
autonomoa sortzea, eta 
langileen teknifikazioa 
eta profesionalizazioa. 

kirol- 
instalazioak
Besteak beste, 
kirol-instalazioak 
hobetzeko beharra 
adierazten da eta 
auzoei gutxieneko 
kirol-horniketa  
ematea.

Hainbat 
iritzi
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Martxan da Errigoraren udagoiene-
ko kanpaina. Hala, urriaren 25etik 
azaroaren 14ra bitartean, kutxa bi 
jarriko dituzte aukeran: zuria eta 

beltza, bakoitza 50 euroren truke. Auzolana-
ri esker, lortutako diruaren % 25 Nafarroa 
hegoaldeko euskalgintzari bideratuko dute. 
Eskualdeko hainbat lekutan egin daitezke es-
kaerak, baita online bidez ere. Otzara beltzak 
honako produktuak ditu: orburuak, aran-mar-
melada, zainzuriak, pikillo piperrak, mahats-
zukua, ardoa, almendrak, ozpina, oliba olioa, 
melokotoia almibarrean, pikillo-saltsa, po-
txak eta kardoa. Zurikoa hauek osatzen dute: 
orburuak, arroza, zainzuriak, pikillo piperrak, 
pikillo piper-mamia, ardoa, patxaran pastak, 
ozpina, molinerito-ak, melokotoia almiba-
rrean, tomatea olioagaz, pasta eta teilak.

BosT urTEKo iBilBidEa. Aurtengo ikas-
turtean bosgarren urteurrena ospatuko du 
Errigorak. Hala, urteotan egindakoa eta lor-
tutakoa azpimarratzeko tartea hartuko dute. 

Alabaina, diotenez, orain artekoa bide luze 
baten lehenengo pausoa baino ez da izan: 
«Oraindik urteurren asko ospatu nahi ditu-
gu, orain arte egindakoa baino askoz gehiago 
baitugu egiteko eta lortu duguna baino askoz 
gehiago lortzeko». Hala, joandako bost urteek 
emandakoaz arituko dira udagoieneko kan-
paina horretan. Izan ere, sarri aipatu dituzte 
zifrak diru-ekarpenez jarduten dutenean, bai-
na zertarako balio izan dute urteotan Nafarroa 
hegoaldeko euskalgintzara bideratu dituzten 
800.000 euro horiek?

EusKara hausPoTzEKo zErEgina. Euska-
raldiaren harira, Nafarroa hegoaldean aho-
bizi eta belarriprestak sortzen jarraitu ahal 
izateko gutxienekoak bermatzeko balio izan 
du diru-ekarpen horrek. Horretarako, AEK-ko 
euskaltegietan euskara ikasteko matrikulak 
arintzeko beka-sistema martxan ipini dute 
urteotan, ikasle-kopurua handitzea eraginez. 
Era berean, ikastolak ere diruz lagundu dituz-
te: «Vianako Erentzun, Lodosako Ibaialde eta 
Tuterako Argia ikastolei ekarpen polita egin 
diegu guztion artean». Hala ere, aitortu dute 
horiek ezin izan dutela lortu beharko luke-
ten adina diru. Dena dela, azpimarratu dute 
beharrezko konponketak egin eta azpiegitu-
rak atontzeko zein ezinbesteko materiala es-
kuratzeko baliagarria izan dela ekarpen hori. 
Gainera, Sortzenek euskaraz bizi eta ikasteko 
eskubidearen aldeko dinamikak hauspotzeko 
erabili du urteotako diru-ekarpena. 

uribe kosTa | errigora

Bost urtez nafarroako 
euskalgintzari puzka

urriaren 25etik azaroaren 14ra bitartean  
eskatu ahal izango dira errigoraren otzarak. 
Aurten ere mota bi jarriko dituzte aukeran: zuria 
eta beltza. orain arte lortutako dirua zertara 
bideratu duten ere azaldu digute oraingoan.
iKEr rincon morEno  

otzara-eskaerak egiteko eskualdeko puntuak zehaztu barik daude oraindino, baina gehienak iazko berdinak izango direla aurreratu dute.

arraroa badirudi ere 
ikasturte-amaieran 
gaude, zortzi hilabete 
besterik ez dira falta azken 

azterketa egiteko, hau da, udal 
hauteskundeetarako. Orain hasiko 
dira gezurrak, irainak, biolentzia 
politikoa bere izaera gordinenean.

Oposizioak, bere helburuak 
bete ez dituen neurrian, berenari 
arreta eman ordez, besteengan, 
gobernuarengan jarriko ditu 
begiradak, eta euren bisita-txartela 
ezintasuna izango da.

Legealdi bat gobernuak promes 
egin dituenak betetzeko da, 
baina era berean, legealdi batez 
oposizioan dagoenak aukera 
du gobernuan eragin eta bere 
proiektuaren isla uzteko.

Politikak gauza bitxiak 
erakusten dizkigu, baina 
politikan, bizitzan bezala, gezurra 
ezin daiteke izan gure eguneroko 
ogia; eta gero eta ohituago gaude 
gezurren arteko politikagintza 
jasaten. Baina herri-politikan 
gezurrak agerian daude, 
egindakoak begi-bistan daudelako. 
Elkarrizketa, adostasuna, 
negoziazioa, konpromisoa… 
nabarmenak izan dira legealdi 
honetan Getxon. Adibideak hortxe 
daude: aurrekontuen inguruko bi 
akordio, bi alderdirekin; Algorta 
eta Areetako erdiguneetan 
aldaketa nabarmenak; igogailuak; 
Gobela ibaia; Getxo Antzokia; 
Romo Kultur Etxea eta Musika 
Eskola berria; Romo eta Portu 
Zaharraren eraldaketa; kultura- 
eta kirol- politiken aldeko 
apustu argia; elkartegintzarekin 
ezinbesteko elkarlana; 
euskararen, berdintasunaren 
eta kulturartekotasunaren 
aldeko politikak; ekonomiaren 
sustapenean aurrerapauso 
gardenak; Lantegi Batuak, 
Biscaytik, Areetako Elkartegia, 
elkartasunaren bidean 
gizarte-zerbitzu aurrerakoi eta 
aktiboak, etab.

Orain azken txanpa: apunteak 
birpasatu eta azterketa. Ikasi eta 
lan egin duenak ziur gaindituko 
duela azterketa, eta horretan argi, 
gobernu-batzordeak, argi eta garbi 
Euzko Alderdi Jeltzaleak.

ikasturtearen 
amaiera

Koldo iTurBE 
mEndiliBar  
EAJren bozeramailea 

politikaren basoa

367
otzara eskatu ziren 
iaz uribe Kosta 
eskualdean: 120 zuri 
eta 247 beltz.

4.588€
diru-ekarpen hori egin 
zen uribe Kostatik 
nafarroa hegoaldeko 
euskalgintzara.



hiruka
2018ko urriak 11 | urriak 17  7

datorren urteko Aste Santuan amaituko ei dute Astra-
buduko anbulatorioaren ondoko maldaren azpian 
eraikitzen dabiltzan lur-azpiko parkinga. Valeriano 
Urrutikoetxea SA (Vusa) enpresak 260 aparkaleku ipi-

niko ditu bertan, goiko aldeko plaza urbanizatzeaz gainera.
Oposizioaren kritikak eragin ditu Udal Gobernuak dekretu 

bat onartu izanak, joan den abuztuan, parking pribatu horre-
tan 120 aparkaleku erosi ahal izateko. Agiri horren aurrean, 
EH Bildu koalizioak zalantzan ipini du enpresagaz mantendu-
tako harremana, lagunkeria-kasu bat izan daitekeelakoan. Eu-
ren ustean, arazoa 2016ko hasieran hasi zen, enpresak apar-
kalekuen salmentan «kale egin» zuenean: herena ere ez zuen 
saldu, koalizio ezkertiarrak nabarmendu duenez. Urte hartako 
ekainean enpresak erosleei dirua bueltatu zien eta ahalegindu 
zen Udalagaz hitzarmen bat sinatzen, saldu ez zituen leku de-
nak saltzeko, EH Bilduk gogorarazi duenez. 2017ko urtarrilean, 
ostera, udal-teknikariek txosten juridikoa egin zuten. Adierazi 

zutenez, hitzarmena ilegala litzateke, «gardentasun-, aukera 
berdintasun- eta publizitate-oinarriak» ez zituelako bermatzen. 
Halere, 2018an Vusak eraikitze-lanei ekin zien, eta «ilegala 
zena legal bihurtzeko etengabeko lana» egon dela salatu du koa-
lizioak. Gainera, uste dute balizko erosketaren helburua dela 
Vusari etekinak ziurtatzea. Rafa Vaquero Ahal Duguko zinego-
tzia ez da maila horretako salaketa egitera ailegatu, baina aur-
pegiratu dio Udal Gobernuari prozedura administratiboa abuz-
tuan abiatu izana, «beste udal-talde politikoen kontrol barik eta 
Alkatetzako dekretutzarra erabilita». EH Bilduk, Ganemosek eta 
Ahal Duguk ez dute baztertu ezohiko Udalbatza eskatzea.

«gEzurra da». Egoitz Bilbao Hirigintza zinegotziaren arabe-
ra, oposizioak esandakoak ez dauka zentzurik. «Gezurra da», 
haren esanetan, Erandioko Udalak erabaki izana aparkalekuak 
Vusari erostea: «Erabakia Udalbatzak hartuko du, gaur egungo 
legeriaren arabera, eta hainbat txostenetan oinarrituta: tekni-
ko, juridiko, ekonomikoak eta abar, hasi den prozedura admi-
nistratiboak hala eskatzen duelako. Udal aurrekontuaren % 10 
bada, Udalbatzatik pasatu beharra dago, eta ordainketa lau ur-
tekoa bada ere bai». Bilbaok nabarmendu duenez, oposizioak 
txosten juridiko bat eskatu du: «Oso ondo, espediente adminis-
tratiboa gehitu beharko genukeelako berdin-berdin». «Zerga-
tik pentsatzen dugu agian interesgarria izan daitekeela? Obra 
berria delako, prezioa merkatukoaren azpitik dagoelako eta 
balizko deskontua lor daitekeelako. Oposizioak beste alterna-
tibaren bat badauka, guk baloratuko dugu». 

Autoak lurpean, susmoak airean
asTrabudua | aparkalekuen arazo kronikoa

Vusa enpresak Astrabuduko anbulatorioaren ondoan 
eraikitzen dabilen parking-a esames bilakatu da, berriro ere. 
orain dela urte bat legez, udal gobernuaren eta oposizioaren 
arteko polemika isiotu da; oraingoan, hainbat aparkalekuren 
balizko erosketa hasteko espediente bat ireki izanagatik.
iÑigo FErnandEz dE marTiKorEna  

«iaz, enpresak esan zuenean 
“ez dut saldu. udala, erosi”, 
zer egin zuen alkateak? 
Bozeramaileen bilerara deitu 
zuen, gardentasun osoz»
EgoiTz BilBao
HIrIGIntZA ZInEGOtZIA

«zergatik hainbeste ahalegin 
enpresa hau finantzatzeko? 
zergatik ez du udalak 
zuzenean obra egiten?»
ErandioKo Eh Bildu

Gaiaren gaineko 
jarrera kontrajarriak
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«Bat-bateko bertsoak egiteko gai garen repentistak, 
bertsolariak eta poetak arimaren medikuak gara»

nazioarteko Inprobisatzaileen Biraren ezinbesteko partaideak dira Tomasita 
Quiala eta Araceli Argüello, Euskal Herriko bost bertsolari eta aurkezle bi-
gaz batera. Pozik daude inprobisatzaile biak Mintzola Ahozko Lantegiak eta 
Lanku Kultur Zerbitzuak elkarlanean sortutako ekimenagaz. Bertsolaritza 

paraje ezagutzeaz gainera, payada eta repentismoa ezagutzera eman gura dituzte.

zertan datza payada? ARACELI ARGüELLO: Argentinako payadan berbaz adierazten 
dugu, bertsotan, edozein gai esanguratsu, beste payadore bategaz; gaia inprobisa-
tzaile bakoitzak ekarria edo aukeratua izan daiteke, ala entzuleek proposatua.

Ahotsagaz batera, zer instrumentu erabiltzen duzue horretarako? A.A.: Guk gitarra 
klasikoa darabilgu, Espainiatik heldu zaiguna, jakina. Horrez gainera, badaukagu 
gure musika, landako milongan edo payadoreen milongan oinarritzen dena. Horrek 
bere sustraiak ditu musika espainiarrean eta afroan. Hortik sortu zen payadoreen 
milonga, gerora tango-milonga agertzeko bidea eman zuena.

eta zer da puntu kubatarra? TOMASITA QUIALA: musika bat da, décima-tan (ha-
marrekoetan) egiten dena. Gitarra, laud eta tres instrumentu kubatarrez lagunduta 
antzezten da; batzuetan perkusio-instrumenturen bat ere erabil daiteke, baina ga-
rrantzitsuenak tres, gitarra eta laud dira. Horiek erritmoa markatzen dute eta horren 
gainean repentistek inprobisatzen dute, ideiak etorri ahala.

puntu kubatarraz aparte zer doinu erabiltzen duzue? T.Q.: Niri asko gustatzen zait 
boleroak eta bestelako abestiak abestea. Kapaza naiz rancherak ere inprobisatzen, 
baina doinu nagusia puntu kubatarra da.

zertan dira antzekoak eta zertan desberdinak zuen kantaerak eta bertsolaritza? 
A.A.: Agian, lehenengo ezberdintasuna musika-euskarriarena da. Zuek baduzue 
doinutegi zabala aukeran inprobisatzeko, baina instrumentu barik. Gure kasuan, 
gitarra da gure ezkutua, ezpata eta eskrima; inprobisatzeko gogor heltzen dio-
gun tresna da. Gitarra bako payadorea gurean fusil barik ehizatzera doan ehiztaria 
da; payadorea lotuta geratu zaio Pampako payadorearen ikonoari: gitarra besaburuan 
alderrai dabilena. Horregatik, normalean payadoreak behin gitarra jotzen ikasi dute-
nean hasten dira inprobisatzen, gitarraren bidez inprobisatzen animatzen direlako. 
T.Q.: Antza dute biek, bertsolariak ere inprobisatzeko kapazak direlako, gai edo egoera 
baten konpasean; ezberdintasunak dira hizkuntza eta agian, bertsoen metrikan, déci-
ma ez delako hain erabilia hemen.

Araceli, lehenengoz zaude euskal herrian. zer iruditu zaizu? A.A.: Atlantikoa 
zeharkatu dudan lehenengo aldia da. Bidaia luzea, Kordobatik Txilera, Txiletik Ma-
drilera eta handik hona. Oso gutxi ikusteko aukera izan dut oraingoz, baina denbora 
izango dut herria ezagutzeko. Momentuz, leku zoragarri, liluragarri eta abegikorra 
iruditu zait.

tomasita, zu egon zara lehenago hemen, 1998an. T.Q.: Hirugarren aldia da hau. 
1988an egon nintzen lehenengoz, itsuen delegazio batekin. Oso ondo dago herria.

zein da repentismoaren egoera gaur egun Argentinan? A.A.: Repentismoa inda-
rrean dago; orain dela urte batzuk lotan geratu zen, hainbat payadore oso on zen-

tomasita Quiala repentista kubatarra eta Araceli 
Argüello payadore argentinarra inprobisazio-biran 
dabiltza euskal herrian. erandion egon dira, tartean. 
euren arteen egoera ona da, baina emakumeen 
presentzian ezberdintasun nabaria dago.
tEStUA: iÑigo FErnandEz dE marTiKorEna  ArGAZkIA: Jon miranda - aTaria  

Juana Tomasa quiala 
rojas (Banes, holguín) 
Kubako repentistarik 
garrantzitsuenetako 
bat da. oso gaztea 
zela habanako itsuen 
eskola berezi batean 
hasi zen ikasle. 
inprobisazio-munduan 
pentsatu barik sartu 
zen, kasualitatez 
eta artez. handik 
urte gutxira, maila 
profesionalerako jauzia 
eman zuen. hainbat sari 
irabazi du eta behin 
baino gehiagotan 
jardun du 
nazioarteko 
topaketetan.

Tomasita 
Quiala
Kuba, 1961
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«Bat-bateko bertsoak egiteko gai garen repentistak, 
bertsolariak eta poetak arimaren medikuak gara»

du zirelako; kostatu izan da ereindako gari berriek fruitua ematea, baina gaur egun 
garrantzi handia ematen zaio. Payadore-tailerrak badira, orain dela urte batzuk ez 
zeudenak. Esan didate hemen bertsolari-eskolak badirela; Argentinan tailerrak di-
tugu, publikoak. Bertan irakasten da bertsotan jartzen eta gitarra jotzen, doinua-
ri laguntzeko. Payadoreen historia ere partekatzen da: zeintzuk diren jatorriak, eta 
abar. Izan ere, payadorearen inprobisazioa, musikaltasuna eta historia apur bat 
ezagupen publikotik kanpo daude, Argentinan. Betidanik belaunaldiz belaunaldi 
transmititu den kontua da, bertsolaritzan mendeetan ere gertatu denez. Transmi-
sio horrek ez du ziurtatzen payadorerik sortuko denik: irakasten da, baina horrek 
ez du bermatzen payadorerik ateratzea. Bestalde, gazteek eragin handia daukate 
baina hor kopuruan nabarmen irabazten digute gizonezko inprobisatzaileek. Ema-
kume gutxi gara, eta gazteen artean bakarra naiz; beste emakume inprobisatzaile 
denak 50 urtetik gorako andreak dira. Nire adineko payadore denak gizonak dira. 
T.Q.: Kuban repentismoa loratzen dabil. Inoiz ez dio utzi gora egiteari, baina gizateria-
ren ondare immateriala garela dioen Unescoren [2017ko abenduaren 7ko] adierazpe-
naren ondoren, goieneko maila jo du. Albistea jakindakoan poztasun handiz ospatu 
genuen; izan ere, herriko tradiziorik garrantzitsuena izateaz aparte, orain munduan 
ere garrantzitsuak gara.

zure ustean, kuban badago erreleborik gazteen aldetik? T.Q.: Bai, ordezko asko di-
tugu: neskato eta mutiko berri asko dago, inprobisazioan hasten dabiltzanak, kultura 
jasoagoagaz eta hiztegi zabalagoagaz. Publikoa ere jantzia denez, bereganatzen du 
hori. Gainera, gazteek gazteria erakartzen dute. Hori dela eta gure belaunaldia kon-
turatu egin da guk ere eboluzionatu beharra dugula, ezin dugula inboluzionatzeko 
bezain erosoak izan. Gazteek emandako urratsak segitu behar ditugu eta euren mar-
txaren arabera ibili.

zelan hasi zineten repentismoan? A.A.: Familiaren eraginez hasi nintzen ikas-
ten. Aita, neba eta aititea zaldizkoak dira, kreoleen tradizioan dituzte sustraiak 
eta zaldiakaz trebetasuna dute; sustrai luzeko kirola da zaldi-trebetasunare-
na gurean. Azken urteotan payadoreek lortu dute festibal horietan euren lanpos-
tua, euren plaza izatea: bertsoz harenga egiten diete zaldizkoei, zaldi gainean ja-
rri aurretik edo ostean. Harenga edo, guk esaten dugun moduan, «lore» horiek, 
inprobisatuak izan daitezke edo, bestela, aurretik egindako bertsoren bat eskaini 
daiteke. Oso txikitan, lauzpabost urte nituela, aititeak, aitak edo nebak zamalka-
tzen zutenean, nik «loreztatzen» nituen. Horrek eroan ninduen lehenengo aldiz 
oholtzara, publikoaren aurrera. Gerora, hamabi edo hamahiru urtegaz hasi nin-
tzen gitarra jotzen. Décima zer zen ikasten orduantxe hasi nintzen, nire formakun-
tza autodidakta zelako, inork ez zidan aurretik azaldu zer zen décima bat edo ok-
tosilabiko bat, horrelako kontu denak bakarrik banakatu nituen, nire gitarragaz. 
Hasi nintzen nire bertsoak idazten, gero abesten eta azkenean animatu nintzen in-
probisatzera, nahiz eta apur bat kostatu zitzaidan, lotsagatik eta ondo egin arteko 
beldurragatik. Familiartean hasi nintzen, ezagunakaz inprobisatzen nuen. Gero-
ra, nire buruarekiko ziurtasuna izan nuenean, jendaurrean egin ahal izan nuen. 
T.Q.: Ni 22 urte nituenean hasi nintzen, kasualitate edo istripu batengatik. Kalean 
nenbilela, repentista batek beste bat iraindu zuen eta nik, aurretik inoiz abestu ba-
rik, bertso bat bota nuen iraindutakoaren defentsan. Hor hasi nintzen bertsotan; 
odolean neramala konturatu nintzen, nigan lotan zegoen poeta iratzarri nuen. Beste 
inprobisatzaileen mailan jarri nintzen, eta hemen nago.

Besterik esan gura duzue? A.A.: Oso pozik nago Euskal Herrian  egon ahal izateaz; kultur 
trukeak asko aberastuko gaitu bertsolariak eta ni. Komunikazioaren garai hauetan, ga-
rrantzitsua iruditzen zait horrelako kultur trukeko ekimenetara joan eta parte-hartzea. 
Pozik eta zoriontsu nago. Ziur ondo pasatuko dugula hemen bildu garen lagun guztiok! 
T.Q.: Nire aldetik, bertsolarien mugimenduari esan gura nioke indartsu datozela eta 
bide horretatik jarrai dezatela. Neba-arrebak gara, hizkuntzak eta metrikak ezberdi-
nak izan arren. Norbaitek aukeratu gintuen misio baterako: arima poztea. Bat-bateko 
bertsoak egiteko kapazak garen repentistak, bertsolariak eta poetak arimaren medi-
kuak garelakoan nago. 

araceli argüello (Pozo 
del molle, argentina) 
orain dela hamar bat 
urtetik da payadorea. 
Etxetik jaso zuen 
zaletasuna eta betidanik 
izan du interesa bere 
eskualdeko inprobisazio 
eta milongez. gaur egun 
payadoreen belaunaldi 
berriko ordezkaria da, 
baina bera da emakume 
gazte bakarra. hizkuntza 
eta literatura ikasten 
dabil unibertsitatean.

Araceli  
Argüello
Argentina, 1995
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KEPa ugarTE marTiarEna  

iaz Plasentzia 1577 obrak izandako arrakastaren ostean, 
urriaren 20an eta 27an Anton Garai kortsarioaren histo-
ria herri-antzezlana taularatuko dute Plentzian eta Gor-
lizen. Kultura Elkarrekin Aurrera (KEA) elkarteak ekoiz-

tuta eta Alex Ygartua gorliztarraren zuzendaritzapean, berriro 
ere udalerri bietako bizilagunak igoko dira agertokira.

lan handia egin duzue azken hilabeteetan antzezlana aurre-
ra ateratzeko? Bai, nahikotxo. Uda baino lehenago hasi ginen, 
eta oporraldiaren ostean, irailean, berriro ekin genion antzez-
lana. Orain azken ukituak ematen gabiltza. 

daborduko entseguakaz hasi zarete. zelako itxura hartzen 
dabil antzezlana? Nik uste dut antzezlana taularatzeko prest 
gaudela: herritar soilak izan arren, antzezleetariko batzuk eu-
ren kabuz eginda zeuzkaten antzerki-tailerrak. Horiek legez, 
aurretik interpretazioaren munduan ezertxo ere egin ez duten 
lagunek hortzez eta haginez defendatzen dituzte euren pape-
rak. Horrenbeste jendek parte hartzen duen horrelako proze-
suetan ez dago entsegu asko egiteko aukerarik; hala ere, oso 
ondo egiten dute. Alde batetik, musika egin dugu; beste alde 
batetik, eszenografia. Momentu honetan, horregaz guztiagaz 
«puzzle-lana» egiten gabiltza.    

zaila izaten da esperientzia ez daukan jendeagaz antzezlan 
bat martxan ipintzea? Aurten errazagoa izan da joan den ur-
tean askok Plasentzia 1577 antzezlana egin zutelako; ez gara 
hasieratik abiatu behar izan. Zer edo zer aurreratuta geneu-
kan. Hala ere, joan den urtekoari errepasoa eginda, zail sa-
marra da zerotik hasten den jendeagaz antzezlan bat martxan 
ipintzea; izan ere, hasiera batean, askok ez dute ondo ulertzen 
antzerkiaren hizkuntza edo entsegu bat zelan garatu behar 

den, berbarako. Orain ezberdina da, denek edo gehienek eza-
gutzen dute eszenarioa zein izango den. Hala ere, hasiberriak 
izan edo esperientzia eduki, jendeak borondate handia erakus-
ten du hasiera-hasieratik; hori eskertu egiten da. 

zeintzuk dira herri-antzerkiaren onurak? Komunitate edo he-
rri berberetako kideak izan arren, antzerkiaren bitartez ohi-
tuta ez dauden modu batean hartu-emanetan hasten dira an-
tzezlanean parte hartzen duten lagunek; energia ezberdin bat 
sortzen da. Oraingo honetan askoz gazte gehiago animatu da 
antzezlanean parte hartzea; polita da eurak baino nagusia-
goak diren pertsonakaz lanean ikustea neska-mutilak.  

zelanbaiteko zaletasuna piztu da gorlizen eta plentzian eki-
men hauen bitartez? Nik uste dut bazegoela; herri bietan dago 
kulturaren inguruan interes handia erakusten duen jendea. 
Horrelako ekimenek zaletasun hori bideratzeko aukera ema-
ten diete herritarrei. Aldi berean, honek denak erakusten du 
askotan ez dugula lagun horiek dauzkaten interesak asetzeko 
behar bestelako lanik egiten.

zer esango zenieke gainontzeko herritarrei antzezlana ikus-
tera hurreratzeko? Eszenografian, musikagintzan eta koreo-
grafian nahiko adituak diren lagunak dabiltza lanean; pau-
so bat aurrera egin dugu. Herrian eta herritarrakaz antzezlan 
handi bat egin dezakegula erakusten gabiltza aurten. 

daborduko entseguak egiten dabiltza urriaren 20rako dena prest izateko. kULtUrA ELkArrEkIn AUrrErA (kEA)

«Herrian eta 
herritarrakaz 
egindako 
antzezlana da»

alex YgarTua | anton garai kortsarioaren antzezlanaz

Plentzia
urriak 20, zapatua
20:00
Eliz plaza.
sarrera, doan.

Gorliz
urriak 27, zapatua
20:00
Eliz plaza.
sarrera, doan.

Ekitaldiak
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Ondarearen 
Jardunaldiak
getxo
Urrian zehar
Emakumeak eta Bizkaia Zubia 
argazki-erakusketa, bertoko terrazetan. 
Euskaraz eta gaztelaniaz. Doan.

Urriaren 10etik azaroaren 4ra arte
Punta Begoña emakume hitzean 
ikus-entzunezko erakusketa, Algortako 
Begoña gazteluko galeriak zabalik 
dauden ordutegian. Euskaraz eta 
gaztelaniaz. Sarrera, doan.

Urriak 14, domeka
Las mujeres del Puerto Viejo 
antzerki-moduko bisitaldia. Gaztelaniaz. 
Elkargunea: Getxoko Turismo Bulegoa 
(Ereaga hondartza). Informazioa eta 
erreserbak: infoturismo@getxo.eus eta 
944 910 800. Doan.

Urriaren 15etik azaroaren 10era arte
Migrazio eta zainketen bideak 
argazki-erakusketa, Algortako azokan. 
Euskaraz eta gaztelaniaz. Sarrera, doan.

plentzia
Urriaren 26ra arte
Emakumea eta euskal pilota erakusketa, 
Goñi Portalen. Euskaraz eta gaztelaniaz. 
Urriaren 27an, 12:30ean, erakustaldia 
egingo dute hainbat emakume pilotarik, 
frontoian. Doan.

Antzerkia
Urriak 12, barikua

Chef nature
13:00 | san nikolas plaza (algorta) | getxo
Getxoko Antzerki Jardunaldien barruan. Markeliñe 
taldeagaz. Umeentzat. testu barik. Sarrera, doan.

Urriak 13, zapatua

Haiek naiz zirku-ikuskizuna
13:00 | san nikolas plaza (algorta) | getxo
Getxoko Antzerki Jardunaldien barruan. rojo telón 
taldeagaz. testu barik. Sarrera, doan.

Zazpi senideko
20:00 | areetako musika-eskola | getxo
Getxoko Antzerki Jardunaldien barruan. Artedrama 
taldeagaz. Euskaraz. Sarrera: 10 euro.

Urriak 14, domeka

Bidaia ezezaguna
13:00 | san nikolas plaza (algorta) | getxo
Getxoko Antzerki Jardunaldien barruan. Xilipurdi 
taldeagaz. Umeentzat. Euskaraz. Sarrera, doan.

antzerki arina
18:30etik aurrera | algortako kultur etxea
Getxoko Antzerki Jardunaldien barruan. Hainbat 
talde. Sarrera: 3 euro (saio bat) / 9 euro (lau saio).

Kontukantari 2
20:00 | areetako musika-eskola | getxo
Getxoko Antzerki Jardunaldien barruan. La Enana 
naranja taldeagaz. Umeentzat. Euskaraz. Sarrera: 
5 euro.

Urriak 17, eguaztena

Pirata Garrapataren abenturak 
ipuin-kontaketa
18:00 | astrabuduko liburutegia | Erandio
Iker Etxarri ipuin-kontalariagaz. 5 urtetik 
gorakoentzat. Euskaraz. Sarrera, doan.

Berbaldiak
Urriak 15, astelehena

liburu-foruma
18:15 | udal-liburutegia | Barrika
Gail Honeyman-en Eleanor Oliphant está 
perfectamente liburua berbabide. Sarrera, doan.

erakusketak
Urriaren 5etik 28ra arte
Botez bote: un bote por la 
inclusión
algortako kultur etxea | getxo
Amesten elkarteak antolatuta. Aniztasun 
funtzionala daukaten pertsonei buruzko pinturak, 
idatziak eta ilustrazioak. Astelehenetik barikura, 
08:30etik 14:30era eta 16:00etatik 21:30era; eta 
zapatuetan, 09:00etatik 13:00etara. doan.

Azaroaren 4ra arte
Soka: euskal dantzaren 
urratsetan
romo Kultur Etxea | getxo
Iparra Galdu Gabe jardunaldien barruan. doan. 
bisita gidatuak taldeentzat urriaren 15ean eta 
16an. Informazioa eta izen-ematea: 944 660 022

kirolak
Urriak 12, barikua
algortako 36. ibilaldi neurtua
08:00 | algortako Batzokia | getxo
Itxartu taldeak antolatuta. Helduen irteera 
goizeko 08:00etan izango da, eta 10 urtetik 
beherako umeena, 10:00etan. Izen-ematea 
doakoa izango da, Itxartu taldearen webgunearen 
bitartez edo ibilaldiaren egunean, Algortako 
batzokian bertan.

musika
Urriak 11, eguena
rafa arnau bakarlaria
20:30 | Piper’s taberna (algorta) | getxo
Sarrera, doan.

Urriak 12, barikua
miriam cepeda organo-jotzailea
20:00 | Eliza | Plentzia
Plentziako elizako organoak ehun urte egin dituela 
ospatuko dute. Sarrera, doan.

zinema
Urriak 13, zapatua
La batalla de los sexos
19:00 | Berango antzokia | Berango
danontzat. Gaztelaniaz. Sarrera, doan.

Urriak 13 eta 14
Leo da Vinci: Mona Lisa misioa
17:30 | Kultur leioako entzungela | leioa
Umeentzako animazio-filma. Euskaraz. Sarrera: 
3,50 euro. 

Urriak 14, domeka

Hurrak eta lapurrak 2
18:00 | Berango antzokia | Berango
Umeentzako animazio-filma. Euskaraz. 
Sarrera, doan. 

Urriak 13, 14 eta 15

Las distancias
20:00 | Kultur leioako entzungela | leioa
danontzat. Gaztelaniaz. Sarrera: 4,50 euro 
(Ikusleen eguna: 3,50 euro).

Urriak 17, eguaztena

Errementari
19:00 | azebarri kultur elkartea | getxo
Oskar Fernandezen berbaldia ere egongo da. 
Euskaraz. Sarrera, doan.

gorliz | Kultura azterbide 
Eskualdean berbaldiak eta 
topaketak antolatuko ditu HIRUKAk 
udagoieneko eguenetan, herriz herri 
hainbat gairen gaineko eztabaidak 
piztu eta ekimen parte-hartzaileak 
sustatzeko. Era berean, gure 
komunikazio-proiektuaren 
egoeraren berri emango dugu. 
Lehenengo hitzordua Gorlizko 
Xurrut tabernan izango da, urriaren 
11n, arrastiko 19:30etan. Alex 
Ygartua eta Ainhoa Ortells adituen 
eskutik, Uribe kostako euskaldunen 
kultur kontsumoa aztertuko dugu. 
Abenduaren 13ra arte iraungo du 
ekimenak. 

HIRUKAren berbaldi irekiak

Trenen gaineko 
erakusketa ikusteko 
aukera, aste-akabuan

PlEnTzia | Errail Gainean Urriaren 
12tik 14ra arte. Besteak beste 
tren-maketak ipiniko dituzte  
Jai Alai pilotalekuan. 
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P robaren txango nagusiak, edo ibilaldi neurtuak, 18,5 
kilometroko ibilbidea izango du, binaka edo bakarka 
egiteko. Ostera, txango laburrean, edo herri-ibilal-
dian, bost kilometro bete beharko dute 10 urtez azpiko 

umeek eta laguntzaileek.
Itxartu Taldea kultur elkarteak 1983an sortu zuen men-

di-txango hori, Hispanitate Eguna dela eta egutegi ofizialetan 
ezarritako jai-egunean beste motako kirol- eta sendi-planak 
egin ahal izateko. Urtero huts egin barik, urriaren 12ko hitzor-
dua 36. ediziora heldu da, aldi bakoitzean ehunka lagun batu-
ta, eta batzuetan mila pertsonaren langa gaindituta.

Hala, aurten ere, antolatzaileek espero dute ohi bezala ibi-
laldietan parte-hartzaile kopuru handia biltzea. Webgunearen 
bitarteko inskripzioa daborduko itxita dagoen arren, izen-ema-
tea Algortako batzokian egin ahal izango da, doan, ibilaldiaren 
egunean bertan.

iBilBidEaK. Hamar urtez gaindiko gazteak eta helduak goize-
ko 08:00etatik aurrera hasiko dira ibiltzen Algortako batzoki-
tik aterata, eta Fadura, Iturgitxi, Sustatxa, eta Muñarrikolanda 
igarota, Sopelako Urko kiroldegian gozatu ahal izango dute ha-
maiketakoaz.

Handik aurrera, Azkorritik, Galeako pasealekutik eta Aixe-
rrotatik pasatuko dira, Algortako batzokian ibilaldia amaitze-
ko. Parte-hartzaileek ibilbideko kontrol denetatik igaro behar 
izango dute. Ibilbidea zailtasun txikikoa izango da eta gutxi 
gorabehera hiru ordu eta erdi pasatxoan egin ahal izango da, 
hamaiketakorako etena kontuan hartuta.

Hamar urtez azpikoentzat eta euren laguntzaileentzat beste 
ibilbide bat prestatu da. Algortako batzokitik aterako dira, ho-
nako leku hauetatik igarotzeko: Basagoiti etorbidea, Arriluze, 
Atxekolandeta, Bidezabal, Algortako etorbidea, Arriluze eta Al-
gortako Kirol Portua. Han geldiunea izango dute, hamaiketa-
koaz gozatzeko. Ondoren batzokira bueltatuko dira, Ereagako 

pasealekutik eta Portu Zaharretik pasatuta. Ibilbide hori bost 
kilometrokoa eta erraza da, eta irteera 10:00etan izango da. 
Herri-ibilaldian gaztetxoen partaidetza banakakoa izango da 
eta denek izango dute eguneko oparia. Garaikur berdina eroan-
go dute, izan ere.

sari-BanaKETa ETa TxErri ErrEa. Ibilaldia amaitu ondo-
ren, txerri erre mokadu batez gozatu ahal izango da 12:00etan 
Algortako batzokian; gainera, ordu horretatik aurrera egingo 
dute sari-banaketa batzokiaren patioan. Sari- eta opari-kopu-
ru handia eta kirol-material asko banatuko dute. 12:30ean, 
ibilaldi neurtuaren kontrolak kenduko dituzte eta, azkenik, 
13:00etan, banatuko dituzte bikoteka jardun duten gazteen-
tzako eta helduentzako opariak eta sariak. 

itxartu taldearen mendigoizale sailak 
Algortako ibilaldi neurtua antolatuko 
du datorren urriaren 12an, barikuan; 
aurtengoa 36. edizioa izango da. proba 
urtero egiten dute hispanitate eguneko 
datan, bestelako plan bat ahalbidetzeko.

hiru hamarkada pasatxotan arrakasta handia izan du algortako txangoak. © ItXArtU tALdEA

Urriaren 12rako bestelako plana

iÑigo FErnandEz dE marTiKorEna  

Txangoak | algortako ibilaldi neurtua

Mendi-txangoa 1983an 
sortu zuten, Hispanitate 
Eguneko jaian beste 
motako kirol- eta 
sendi-planak egiteko.
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iÑigo FErnandEz dE marTiKorEna  

eunate Goiriena Ugarte (Erandio, 1965) Erandioko Goihe-
rri sokatira-taldean dabil bigarren urtez segidan. Bere 
bigarren aldia da klubean, orain dela hogei bat urte utzi 
ostean. Joan den hilabetean Lurmutur Hirian izan zen, 

Hegoafrikan, Lur Gaineko Sokatirako Munduko Txapelketan.

hegoafrikako lur gaineko sokatira mundialean egon zinen. 
zelakoa izan da giroa? Oso giro ona, ederra izan zen. Faltan su-
matzen nuen horrelakorik. Sokatira gogokoa daukat.

Azken orduko fitxaketaren bat behar izan duzue taldea osa-
tzeko? Ez, ez dugu beste taldetako lagunik behar izan. Denak 
gara klubekoak, Goiherrikoak.

dominarik ez duzue ekarri. zer lorpenakaz bueltatu zarete 
etxera? Mutilek bai, zilarrezko eta brontzezko bana, eta selek-
zioagaz, brontzezko beste bat; neskok ez. Guk ekarri duguna 
disfrutatu izana da, hango giroagaz, eta eskarmentua, aurrera 
egiteko. Oraingo honetan horregaz geratu gara, dominak ihes 
egin baitigu.

zelakoa izan da goiherriko auzokideek emandako harrera? 
Oso ona, betiko legez. Dantzariakaz, txistulariakaz eta danbo-
linagaz hartu gintuzten, gizonezkoen dominak direla eta. Do-
minarik egon barik ere, luncha eta ipintzen digute. Beti egiten 
digute zer edo zer.

noiz hasi zinen sokatiran? Lehenengo aldian, 25 bat urte ni-
tuenean. Orduan bospasei urte eman nituen. Gerora utzi nion 
tiratzeari, umeez arduratu egin behar nituelako, ezin nuen 
bateratu. Denbora pasatuta, buruan sartu zitzaidan: «Zerga-
tik ez, probatuko dut berriro ere ea zer moduz doakidan». Iaz 
apur bat gogor egin zitzaidan, baina aurten apur bat hobeto 
ibili naiz, eta datorren urterako are hobeto ibiltzea espero dut.

orain izaskun elorrieta zure alabagaz tiratzen duzu. Berezia 
da hori? Berak esan zidanean proba egingo zuela hasteko, ha-
rro sentitu nintzen. Gure familian tiralari asko gara, betida-
nik bizi izan dugulako sokatira. Familia-bazkarietan ia beste 
gairik ez dago. Lehengusina eta lehengusuak, izekoak eta osa-
bak… Nire ahizpetako bat nire aurretik hasi zen. Orain nire 
alaba hastea… Semeak ere esan dit: «Agian probatuko dut».

zelan ikusten duzu taldea, getxoko mundialari begira? Ondo, 
esango nuke. Asko hobetzen gabiltza, grina handia daukagu 
eta goian borrokatzen ibiliko garelakoan nago.

eta sokatira zelan ikusten duzu? Utzi nionetik asko aldatu da 
sokatira-mundua. Berbarako, pisuen sistema. Antzina, talde 
osoak egunero batera pisatu beharra zeukan, Munduko eta Eu-
ropako txapelketetan. Orain, berriz, tiratzen hasi baino aurre-
ko egunean egiten da hori, banaka. Tiratze-modua ere ezberdi-
na da. Niretzat ia zerotik hastea izan da. Sokatira gaur egun ia 
profesionala da. Elikadura zaindu behar dugu, prestaketa fisi-
ko handia egin behar dugu: pisuak, aerobika…

zenbat egun entrenatzen duzu? Denboraldiaren aurretik, as-
tean hiru egun;  denboraldian, berriz, lau egunetan entrena-
tzen dugu. Horrelakoetan ordu bi sokan egiten dut, eta gero nire 
kontu korrika egitera noa, pisuak altxatzen ditut edo dena dela-
koa. Gogorra da. Sakrifizio handia da, baina merezi du. 

goiherrin «oso pozik» dagoela dio goirienak: «oso harrera ona egin didate etorreran». OSkAr GUtIErrEZ

«Sokatirak 
sakrifizioa 
dakar, baina 
merezi du»

eunaTe goiriena ugarTe | goiherriko sokatiralaria

Bigarren denboraldia 
nazioartean lehiatzen
goiherriko emakumezkoen taldeak «maila 
baxutxoa» dauka gaur egun nazioartean, 
Eunate goirienaren ustean, «hasiberriak 
garelako». azpimarratu duenez, kontuan 
hartu beharra dago 20 urte baino gehiago 
pasatu direla goiherrin emakumezkoen 
taldea osatu barik: «oraingo taldeagaz 
gure bigarren urtea da honako hau. 
iaz baino hobeto moldatu gara, baina 
oraindino ez daukagu oso maila altua. 
hortxe gabiltza, entrenatzen, ea 
hurrengoan gorago jotzen dugun».
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Uribe Kostako minutuz minutuko  
informazioa, klik batera gure webgunean:

9 eta 12 urte arteko espetxe-
eskaera egin dute

451,5

duela urte bi, 2016ko azaroaren 1ean, ustez 14 urteko emakumea bortxatu zuen gizonaren 
kontrako epaiketa sententziaren zain dago. gertaerak izan zirenean 18 urte zeuzkan mutilarentzat 
bederatzi urteko espetxealdia eta hamabi urteko urruntzea eskatu du fiskalak. Biktimaren sendia 
ordezkatzen duen akusazio partikularrak, ostera, hamabi urteko kartzela-zigorra eskatu du.

leioa | Halloween-gaueko ustezko bortxatzailea sententziaren zain

berango | nazioarteko Milia

susan krumins eta antonio abadía 
nagusitu dira lasterketan
susan Krumins holandarrak eta antonio abadía aragoiarrak irabazi zuten joan 
den hilaren 6an, gobelaldeko zirkuituan. solange Pereira eta adel mechaal 
iazko irabazleak segundo batera eta bira heldu ziren, hurrenez hurren.

uribe kosTa | bizkaiko bertsolari Txapelketa

santurtzin jokatuko da bigarren 
kanporaketa, urriaren 14an
serantes Kultur aretoan izango da saioa, 17:00etatik aurrera. Kanporaketa 
horretan arrate illaro Etxebarria eta Ekaitz larrazabal gutierrez ‘Katxo’ 
algortarrek parte hartuko dute.

Espainiako gerra zibila 
emakumearen begiradatik 
ezagutzeko argazki-erakusketa 
ikusgai dago Berangoeta kultur 
etxean, hilaren 31ra arte.

hispanitatearen Egunari 
planto egiteko deia egin du 
Ikasleok Zorrotz taldeak. Hala, 
egun osoko egitaraua antolatu 
dute barikurako, Txorimalon.

uribe kosTa | Herri eskolak barikuan

garT 1́8 jaialdirako lanak 
aurkeztu daitezke urriaren 19a 
baino lehen. Ekimena azaroaren 
24an izango da, Algortako San 
Nikolas plazan.

geTxo | garrobi arte eta kultur elkartea 

Jaialdiaren xii. edizioa 
antolatu du urriaren 21erako  
Elkar Kirolak klubak. Ekimenean 
parte hartu gura dutenek izena 
eman dezakete daborduko.

uribe kosTa | umeen bizikleta Festa

berango | kati Hornaren erakusketa

imanol uria bertsolari 
algortarrak irabazi 
zuen Bizkaiko Bertsolari 
Txapelketako lehenengo 
kanporaketa. Hala, 
finalaurrekoetarako txartela 
eskuratu du, 451,5 puntu  
lortu ondoren.

«Bizitzagatik borrokatu behar 
da, interesengatik, ideiengatik, 
ametsengatik, eta ikasi behar da ere»

mercedes Hernandez Pujol | gerrako neskatoa

«Zuzendaritzaren, kontratazioaren 
eta giza baliabideen kudeaketaren 
nahaspilak pairatzen gabiltza»

ela, laB, satse, esK, ugt, utese eta ccoo | urdulizko ospitalea

Fair saturdayrako 
proposamen bila

Ekitaldirako programa osatze 
aldera, herritarren proposamen 
bila dabiltza Berangon. Urriaren 
14a baino lehen bidali daitezke.
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Erakunde laguntzaileak

Berangoko 
Udala

Plentziako 
Udala

Lemoizko 
Udala

Gorlizko 
Udala

Urdulizko 
Udala

Barrikako 
Udala

Aldizkari honek bizkaiko Foru 
Aldundiaren laguntza jaso du.

kultura eta Hizkuntza Politika 
Sailak (Hizkuntza Politikarako 

Sailburuordetzak) diruz lagundua.

aiTor 
EsTEBan 
ETxEBarria
Itzubaltzeta

sudokua

gogoan har egizu  
1etik 9ra arteko 
zenbaki denek  
agertu behar 
dutela zutabe, 
ilara eta azpilauki 
bakoitzean.

Soluzioak

hirukAlagunen txokoa

Getxoko Kultur Etxeari 
esker, Ruper Ordorikaren 
emanaldiaz gozatzeko  
5 sarrera bikoitz 
zozkatuko ditugu

urriaren 20ko (domeka) kontzertura 
joateko sarrera bikoitza lortu gura 
baduzu, urriaren 17a (eguaztena) 
baino lehenago bidali erantzuna, zure 
izen-deiturak eta harremanetarako bidea 
hona: administrazioa@hiruka.eus  
edo 944 911 337. 

urriko saria
Uda ostean erlaxatzeko sorta, 
Jabonarte dendaren ekimenez
Erandioko komertzioari esker, sari hori zozkatuko 
dugu HIRUKAlagun eta bazkide denen artean. 
zozketan parte hartzeko, bidali urriaren 31 (eguaztena) baino lehenago  
zure izen-deiturak eta harremanetarako bidea hona: 
administrazioa@hiruka.eus edo 944 911 337.

non dago?
Lehiaketa

Urtean 35 euroren truke, Uribe Kostako 
euskarazko komunikazio-taldearen 

bultzatzailea eta partaidea izango zara.

zelan egin hirukAlagun?

Abenduaren 13ko datu Pertsonalen babes Legearen 15/1999 Lege Organikoaren arabera, erabiltzaileek HIrUkAri emandako datuak fitxategi automatiko batean sartuko dira, erabiltzaileagaz 
harremanetan ipintzeko eta HIrUkAren informazioa eta publizitatea helarazteko soilik. Erabiltzaileak datuok zuzentzeko edo kentzeko helbide honetara idatzi dezake: hiruka@hiruka.eus

Webgunean: hiruka.eus/harpidetza/laguna 
idatziz: hirukakoop@hiruka.eus
deituz: 944 911 337 • 688 812 368

Euskal osotasuna
amets dekogula,
lauri hiru kenduta
zazpi ezin kalkula.
Ez dagiguzan galdu
Hendaia ta Eskiula,
ajusta beharko da
herri honen brujula!

hitza emanda

iparraldea
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Lehen/Orain plentzia XX. mende hasiera

Erretratua naiara Barrado izagirre Astrofisikaria

askotan galdetzen diote zertarako balio ote duen Jupite-
rreko atmosferaren gorabeherak aztertzea, eta igartzen 
zaio erantzuna ondo landuta daukala: «Planeta guztiak 
izan daitezke eredu onak Lurreko fenomeno batzuk ho-

beto ulertzeko». Adibide modura Marteko hauts-ekaitz erral-
doiak aipatu ditu, hemengoak aztertzeko lagungarriak dira eta. 
«Artizarra ere interesgarria da», gaineratu du, «hango berote-
gi-efektua oso bortitza da eta hori zergatik gertatzen den begira-
tuta aztarnak lor ditzakegu Lurreko berotegi-efektuaz». 

2005ean hasi zen Barrado Jupiterreko atmosfera aztertzen, 
eta ordudanik planeta erraldoi hori izan du ikerbide nagusia; 
doktore-tesia ere horretaz egin zuen, 2009an. Gaur egun, Jupi-
terreko ekaitzen eta haize-zurrunbiloen bilakabideaz datuak 
biltzea da Barradoren lan nagusietakoa. Teleskopioz egindako 

argazkiak konparatuta egiten du lan hori. Jasotako informa-
zioari etekin praktikoa ateratzea, dioenez, beste batzuei dago-
kie. «Guk oinarrizko zientzia egiten dugu». 

Ez zaitzala engaina alboko argazkiko teleskopioak; orde-
nagailuko pantaila eta kalkulu matematikoa dira Barradoren 
eguneroko ogia. Argazki onenak, izan ere, ez dira «etxetik» 
egindakoak, Lurraren inguruan orbitan dagoen Hubble teles-
kopioak bidaltzen dituenak baino. Itzubaltzetarrak azaldu di-
gunez, eguzkiaren izpi kaltegarrienetatik babesten gaituen 
atmosferak berak eragozten du Lurretik Jupiterren argazki gar-
bi-garbiak egitea. Ezin dena eduki. 

hamahiru urte daroatza Jupiterren atmosfera 
aztertzen naiara Barrado 37 urteko fisikari 
itzubaltzetarrak. dioenez, beste planetei 
begira asko ikas daiteke lurreko kontuez.
TESTUA: unai BrEa   ARGAZKIA: osKar guTiErrEz  

plentziakO udalari herritar batek Oparitua

«Planeta guztiak izan daitezke 
eredu onak Lurrean gertatzen 
diren fenomeno batzuk hobeto 

ulertu ahal izateko»


