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EDITORIALA
Duela lau urte, Elkarteko egungo Zuzendaritza Batzordea 
osatu genuenean, topagune bat osatu gura izan genuen, 
gure lan-bizitza luzean sorturiko adiskidantzazko lotura 
sendoei eutsi ahal izateko. 
Gaur egun, hasierako helburu hura erruz gainditu da, eta 
Elkartean 1.150 pertsona baino gehiago daude, aktiboki 
parte hartzen dutenak gure jardueretan: Urteko Batzar, 
Urteko Bazkari, Txango, Mendi Irteera, Lehiaketa eta 
abarretan, horrela atxikimendua (berotasun hau barik 
bizitzak asko galtzen du) berreskuratzeko eta, PERIKOk 
esaten duen lez, enpatizatzeko (agurtzeko, besarkatzeko, 
musu emateko, barre egiteko, abesteko eta abarretarako) 
guneak izaten ditugu. 
 Baina ezin dugu geure ingurunetik ihes egin: gobernantza 
bako herrialdean gaude, eta ziur asko urtea gobernu-
akordio barik amaituko da, lurralde-banaketaren arazo 
handia konpondu beharko duena. 
Gobernu berriak konpondu beharko dituen arazoen artean 
gero eta mamitsuagoa da egungo Pentsio Sistemaren bizi-
iraupena, honako arrazoi hauengatik: 
 - Bideragarritasunik eza, gero eta desorekatuagoa baita 
pentsiodunen/kotizatzaileen binomioa. 
- Bizi-itxaropena gero eta handiagoa. 
- Toledoko Ituna suspertu beharra, politikari hauek berauek 
bere garaian desbitalizatu zutena. 
- Pentsioen Itsulapikoaren hustuketa. 
Eta, gainera, hain aipatua den Erabakitzeko Eskubidea.  
Ba, neuk ere azken ekimen honi heldu gura nioke, aktiboki 
parte hartu ahal izateko gure Pentsio Funts maitean (Hazia) 
hartzen diren erabakietan; izan ere, bere gobernu-
organoetan gure ordezkaritza garrantzitsuarekin orain arte 
lortu duguna oso urrun baitago proportzionalki Pertsonal 
Pasiboaren Kolektiboari dagokionetik (% 80-85).  
Azken ekitaldi hauetan, gure ordezkari kreditatuen ahotsa 
egon da Batzorde-bilera eta Batzar bakoitzean, baina 
ordezkaritzaren sistema paritario zurrunak diluitu egin du, 
hainbat alditan, gure proposamenen edukia. 
2021eko hauteskundeetan izango dugu jada garrantzitsua 
den ordezkari-kopurua gehitzeko aukera, Pentsiodun 
Kolektiboaren interesak defenda ditzaten, Hazian dugularik 
gure familiek bizitzeko dituzten premia edo beharrizanak 
asetzeko bideragarritasun-koltxoia.  
Azkenik, gogoratu gure hurrengo Urteko Batzarra martxoko 
bigarren hamabostaldian egingo dugula, eta hantxe espero 
zaituztegula. 
Eguberri Zoriontsuak, maite dituzuen guztien artean! 

URTE BERRI ON!!! 

 

 

Hace ya cuatro años, cuando configuramos la actual Junta 
Directiva de la Asociación, pretendíamos crear un punto de 
encuentro que nos permitiera mantener los fuertes lazos 
de amistad que en nuestra dilatada vida laboral habíamos 
generado. 
Al día de hoy ese inicial objetivo ha sido superado con 
creces, conformando una Asociación integrada por más de 
1.150 personas, que participan activamente en nuestras 
actividades: Asamblea Anual, Comida Anual, Excursiones, 
Salidas de Montaña, Concursos, etc. donde conseguimos 
espacios para restaurar el apego (ese calor sin el que la vida 
apenas es), empatizando como dice PERIKO (saludar, 
abrazar, besar, reír, cantar, etc.)  
Pero no podemos abstraernos de nuestro entorno: Un país 
sin gobernanza alguna, que presumiblemente acabe el año 
sin acuerdo de gobierno y que tiene que resolver el gran 
problema de la división territorial. 
Dentro de los problemas a resolver del nuevo Ejecutivo 
coge cada día más enjundia el tema de la supervivencia del 
actual Sistema de Pensiones por su: 
- Inviabilidad: Paulatina reducción del binomio pensionistas 
/ cotizantes    
- Paulatino crecimiento de la esperanza de vida 
- Revitalizar el Pacto de Toledo que estos mismos políticos     
desvitalizaron en su día. 
 - Vaciado de la Hucha de las Pensiones. 
Y además el tan comentado Derecho a Decidir.  
Pues a esta última iniciativa también me gustaría 
adherirme para poder participar activamente en las 
decisiones que en nuestro querido Fondo de Pensiones 
Hazia se adopten ya que la experiencia que hasta la fecha 
hemos obtenido con nuestra importante Representación 
en sus Órganos de Gobierno dista mucho de la que 
proporcionalmente nos corresponde al Colectivo del 
Personal Pasivo (80/85%).  
En estos pasados Ejercicios la voz de nuestros acreditados 
Representantes ha estado presente en cada uno de los 
Comités y Juntas celebradas, pero el encorsetado sistema 
paritario de representación, ha diluido, en varias ocasiones, 
el contenido de nuestras propuestas. 
En las Elecciones del 2021 tendremos la oportunidad de 
incrementar el ya importante número de Representantes 
que defiendan los intereses del Colectivo de Pensionistas 
que tenemos en Hazia el colchón de viabilidad que nos 
permita atender las necesidades vitales de nuestras 
familias. 
Solo me queda recordaros que nuestra próxima Asamblea 
Anual la celebraremos la segunda quincena del mes de 
marzo y allí os esperamos. Y desearos una Feliz Navidad en 
compañía de vuestros seres queridos 
FELIZ AÑO NUEVO.
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Gabonak 2019 

16 Abe, 2019, Juan Carlos Ruiz 

 

Aurten ere abenduan gaude berriro eta beraz 
Gabonetatik hurbil. Jaiotza jartzeko garaia da, 
edota zuhaitza bere bolatxo, elur eta argiekin; 
seme-alaba eta bilobentzako opariak erosteko 
garaia ere bada. Baina ez dezagun ahaztu 
abendualdiak Jesusen jaiotza iragartzen digula, 
gizateria osoarentzat maitasun- eta elkartasun-
mezu handi bat ekarriko diguna.   

Topaketa-egunak dira, lagunen bilera-egunak, 
senitarteko kutunez inguraturik familian otorduak 
egiteko egunak, hauetako batzuk egun berezi 
hauetan bakarrik ikusten ditugu eta. Polita 
izango litzateke, mahaira esertzean, gure 
arbasoak gogoan izatea, gure alde hainbeste 
borrokatu eta sakrifikatu ziren pertsonak, 
maitasun- eta senidetasun-balio paregabeak 
laga zizkigutenak. Gogoratu, orain baino askoz 
janari eta edari gutxiago zegoen garaietan, 
maitasun handia zegoela, jendea gorputz eta 
arima aritzen zela, eta irribarreak eta barreak 
izaten zirela jaki bakoitzaren inguruan. Gabonak 
izan daitezela gure etxeetan eta mahaietan gure 
gurasoengan ikusi genituen balio haien eta 
maitasun haren erakusgarri leial. Eta ez 
dezagun inoiz ahaztu bakea irribarre batez 
hasten dela beti, Santa Teresa Kalkutakoak 
zioen bezala.  

Beti lez, Gabon-jai aintzatsuak opa dizkizuegu 
guztioi. 

Juan Carlos Ruiz de Villa    2019.12.09 

 

 

 

 

Un año más, de nuevo nos encontramos en el 
mes de diciembre y con él la cercanía de la 
Navidad.  Es tiempo de poner el Nacimiento, el 
árbol con sus bolas, su nieve y sus luces, es 
momento de ir a comprar los regalos para hijos 
y nietos. Pero no nos olvidemos que estamos en 
el adviento que nos anuncia el nacimiento de 
Jesús, que nos traerá un gran mensaje de amor 
y concordia para toda la humanidad.   

Son fechas de encuentros, días de reuniones de 
amigos, cenas y comidas en familia rodeados de 
seres queridos a los que algunos casi no vemos 
más que en estas fechas tan señaladas.  Sería 
bonito que al sentarnos en la mesa nos 
acordáramos de nuestros mayores, esas 
personas que tanto lucharon y se sacrificaron 
por nosotros, y que nos dejaron valores únicos 
de amor y fraternidad.  Recordar que con mucho 
menos que comer y beber que ahora había 
mucho, muchísimo cariño y entrega, y la risa y 
las sonrisas siempre acompañaban a cada 
plato.  Que la Navidad en nuestras casas, en 
nuestras mesas sean un fiel reflejo de aquellos 
valores y de aquel cariño que vimos en nuestros 
Padres.  Y no nos olvidemos nunca, que la paz 
empieza con una sonrisa que decía Santa 
Teresa de Calcuta.  

Como siempre desearos a todos unas Gloriosas 
Fiestas de Navidad. 

Juan Carlos Ruiz de Villa    09.12.2019
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MAHATS-BILTZEA ETA PIKILLO PIPERRAK 

12 Aza, 2019   

Joan zen urriaren 2an egun bateko beste txango bat egin genuen; oraingoan 66 bazkide izan ginen, eta lehenik Finca 

Valpiedrara joan ginen.. 

1999an irekia, Errioxako upategi bakarra da Grandes Pagos de España elkartean dagoena; Estatu osoan banaturiko 

upategien elkarte esklusibo eta murriztu honek, mahasti bereziekin eta bere nortasunarekin, benetako lursail txikiak 

aldarrikatzen ditu. 

 Finca Valpiedra Errioxa Garaian dago, Cenicero eta Fuenmayor ardo-herri historikoen artean. Cenicero da Errioxa 

Garaian mahasti-eremu handieneko udalerria, eta Erdi Arotik mahatsondoaren monolaborantzara emana gehienbat. 

Bere lursail harritsuetan nekez landa daiteke beste ezer eta, egia esateko, bai Ceniceron eta bai Fuenmayorren leize-

zulorik zaharrenetako batzuk daude, XVI. eta XVII. mendeetakoak ere bai, orduan nobleenak ziren harlanduzko 

jauretxeetan. 

TVEk emaniko Gran Reserva serie ezagunaren 

ekoizleek Finca Valpiedra aukeratu zuten 

filmaketarako gune nagusietako bat izan zedin. 

Eta ulergarria da, paraje gutxi baitira Errioxan 

eta Espainian natura, historia eta mahats eta 

ardogintzaren kultura horrela elkartzeko gai 

direnak, mende luzetako tradizioarekin, ia soil-

soilik mahatsondoak landatzera emana den leku 

pribilegiatu batean. 

Ardogintzari buruzko datu hauek guztiak entzun 

ostean, ardoak dastatzeko aukera izan genuen: 

hasteko muztioa, eta gero kopa bana ardo 

(ondua eta erreserba), hestebete batzuekin 

batera, ardoak ez joateko hutsik zeuden 

urdailetara. 

Handik Lodosara joan ginen, Alfonso Martínezen 

jaioterrira, eta bertan aperitiboa genuen zain, 

pikillo piperrekin eta piper barrubeteko pintxo bero batekin. 

Lodosako kaleetan paseoan ibili eta Marzo jatetxera joan ginen; mahaian Lodosako menu tipikoa genuen zain eta, 

noski, ezin falta berriro ere pikilloak eta zainzuriak. 

Arratsaldean, oinez, Pedro Luis kontserba-fabrikara joan ginen eta, han azaldu zigutenez, 60ko urteen bukaeran hasi 

ziren beren lursailetako fruituak, zainzuriak eta piperrak, ontziratzen. Beraiek mimatzen eta zaintzen zituzten bai 

kultiboak eta bai kontserbak egitea. 

Gaur egun ere bizirik eusten diote hasieran izan zuten espiritu eta kalitate-konpromisoari, kultiboen eta ekoizpenen 

erabateko kontrolean oinarrituta, beti ekoizpen mugatuak, artisauzkoaren ezaugarri pertsonalarekin eta produktu 

paregabea lortzeko ahalegin handiarekin. 

Apur bat etsigarria gertatu zitzaigun ohartzea ezin zirela produktuak fabrikan bertan erosi, baizik eta eskaera egin 

behar zela eta gero etxera bidaltzen zutela. Dena den, ordainetan-edo, beraien espezialitateetako batzuen lagin bat 

eman ziguten. 

Kaxa bat ere eman ziguten García anaien pastekin, ezagunagoak Lodosako Pirulo pastak esanda. 

Labur esanda, berriro ere lagunartean egun eder bat pasatzeko aukera izan genuen, ez baitzen falta izan umorerik 

giro jatorrean. 

Gure esker ona Alfonso Martínezentzat, eskualde hau ezagutzeko eta bertako produktu onak dastatzeko aukera 

eman zigulako  
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SAN PETERSBURGO 

26 Urr, 2019, Jorge Ibor 

 Batzuentzat errusiar kutsu gutxieneko hiria Errusian. 

Niretzat, zoragarria eta paregabea. 

Neguko Jauregia 

SARRERA 
San Petersburgon 2002an izan ginen, sortu zeneko hirugarren mendeurrena ospatu baino urtebete lehenago, 
BBK-ko bezeroentzako bidaia batean parte hartu genuenean. 
Urteak igaro ostean, aztarna ezabaezina laga zidala esan dezaket. Hainbesteraino, ezen han ikusitako gauza 
asko oraindik bizirik ditut oroimenean. 
  
Agian horretarako lagungarri izan zen bisita 
ekainaren 23an hasi izana, gau zuriak baitziren 
bete-betean, argiak dena betetzen duenean; bidaide 
oso berezik izatea, eta haietatik bereziki gogoan 
ditut Ricardo, jada zenduak diren Pepe, beti alai, eta 
Enrique, ingeniari erretiratua eta elikagai-bankuaren 
sortzaileetakoa, bere emazte zoragarriarekin 
zegoena; profesional paregabe bat, Andrei, han 
gidari izan genuena; eta Bilbotik laguntzaile bikain 
batek lagundu izana (ez dut haren izena gogoan, 
baina ‘gerrako neskato’ bat zen). 
Eragozpenen bat aipatzekotan, esango nuke, nire 
gusturako, egun gutxi izan zirela ikusteko hainbeste 
egonik. Lasai-lasai gozatu behar da monumentu, 
jauregi, eliza, lorategi… bakoitzaz, ikusi, entzun edo irakurri ditugun gertaerak gogoratu ahal izateko. Saihestu 
beharra dago irudiak ordena barik nahaspilatzea gure oroimenean. 
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 Baita ere uste dut 300 urte bakarrik baina historia asko eta garrantzitsua duen hiri honetara bidaiatzeak aurretik 
irakurketa batzuk egitea eskatzen duela, ondo ulertzeko Romanovtarrak, edo Dezenbristak, Rasputinen bizitza 
harrigarria, Errusiako Iraultza ─bakoitzaren ideiak gorabehera, gertaerarik garrantzitsuenetako bat izan baitzen 
gizadiarentzat─, nazien armadak egindako setio gupida bakoa eta abar; eta horiek are gehiago gozatzen 
lagunduko digute gutxienez astebetekoa edo hamar egunekoa izan beharko lukeen turismo-bisitaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zalantza barik, berriro itzultzeko gogo handiena ematen duen hirietakoa da. Neva ibaia begiestea eta ubideak 
zubi ugarirekin, gehienak arte-lan hutsak, 
ikuskizun gehigarriarekin: gau batzuetan 
haietako hainbat irekitzen ikustea; San 
Petri eta San Paulo gotorlekuan patxadaz 
ibiltzea, hiriaren bihotza, izen bereko 
katedralarekin, tsarren hilobiak eta 
presondegi politikoa, Hermitage ikustea, 
eta hango arte-bildumak, aretoak, 
multzoa, … Odol Isuriaren gaineko 
Salbatzailearen elizara joatea kanpotik 
eta barrutik ikusteko, han gertaturiko 
atentatua gogoratuz, Katalinaren jauregia 
eta bere anbar-aretoa. 
 
Orduak ematea Neguko Jauregian; 
Peterhof, Pavlovsk edo Tsarskoye Selo 
jauregiak eta lorategiak ikustera joatea, 
non gogora ekarriko ditugun Rasputin eta 
tsarina eta bere semearen, tsarevitx  
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hemofilikoaren, gertaera edo jazoerak; hirira itzultzea ubideetan bidaia egiteko gabarran, San Isaak katedralean 
sartzea, Mariinski antzokia ikusi barik ez lagatzea, eta, eszenatoki hauetan guztietan, tsarren garaiko bizimodua 
zelakoa izan zen irudikatzen saiatzea. 
 
Ezin da paseo magiko bat egin barik laga Nevski Perspektibatik (Hiribidetik). Hango edertasuna, eraikinak, 
dendak, saltegiak eta kafetegiak, Kazango Andre Mariaren katedrala, ikaragarrizko liburu-denda, nahiz eta ez 
nuen izenburu bakar bat ulertzen… leku haiek guztiek txunditu egin ninduten, eta zirkulazioaren kaosak ere bai; 
baina, gainera, juliotar egutegian urriaren 25eko (egutegi gregorianoan, azaroaren 7ko) eta Neguko Jauregiari 
egindako erasoaren irudiak etorriko zaizkigu gogora Jakina, bilakaera politikoa apur bat gehiago bizitzea 
interesatzen bazaigu, Tauride jauregiraino joan beharko dugu, han egon baitzen lehen Duma,  
 

kanpotik bakarrik ikus daitekeen Smolny Institutua, non Leninek eta beretarrek Estatu Nagusia muntatu 
baitzuten gertaera iraultzaileak zuzentzeko eta, noski, Aurora itsasontzia. 
 
Jakina, berriro paseatu behar da Neva ibaiaren 
ertzetatik. Eta Almirantegoaren Orratzaren distira 
begietsi egunsentian edo, are hobeto, 
ilunabarrean. 
Gidari on bat baldin badugu, Andrei lakoa, halako 
hiria eraikitzeak eskatu zuen ahalegin 
ikaragarriaren berri emango digu, leku zingiratsua 
baita, negu oso hotzak dituena; han oso urri diren 
harriak urrunetik ekarri behar izan zituzten, baita 
zura ere, biak eraikinetarako beharrezkoak; eraiki 
bitartean jopu asko hil ziren, %40 inguru; errusiar 
iraultzako bizipenak kontatuko dizkigu, eta 
Leningradeko Setioan bizi izandako une 
lazgarriak, xehetasun horiek lagunduko digutelarik 
ulertzen noraino irits daitezkeen gizakiaren 
mugak: sinesgaitza!. 
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Eta behin hasita, komeni da txango bat egitea Novgorod hiri polit eta historikora, gutxi gorabehera 190 km-ra 
dago; IX. mendean sorturiko hiria da, edertasun handikoa; eta han Errusiak mende hartatik gaur egunera arte 
izandako bilakaera ikus daiteke, baita bilakaera erlijiosoa ere, hain eragin handikoa zibilizazio guztietan, eta are 
gehiago honetan. 

Garbi daukat, San Petersburgora itzultzeko gogoa dut. Siberiarako bidaian dena ongi ateratzen bada, saiatuko 
naiz. Destino hori bakarrik. Moskurekin konbinatu barik, ezta itsas bidaia baten geraldi gisa ere. Poztuko 
nintzateke Joserrak eta Marinak zerbait antolatuko baligute. Amesten hasita, ahalegindu beharko genuke ostatu 
hartzen edo gutxienez denbora izaten otordu bat egiteko edo kafe bat edo te bat hartzeko Astoria Hotel 
zoragarrian, non, bide batez esanda, behar edo lan egitera iritsi baitzen Spiridon Putin, egungo errusiar 

presidentearen aitona, Lenin eta Stalinen sukaldari pertsonala izan baino lehen. 

Zalantza barik, arrastoa laga zidan San Petersburgok. 

DATU BATZUK 

1703.05.27an Petri I.a edo Handia tsarrak sortua, horrela 
izendatzea agindu zuen bere patroiaren ohoretan. 
Petri I.a gaztaroan Herbeheretan bizi izan eta ikasitakoa 
zen, eta Amsterdamek txundituta zeukan. Gainera, 
Europan zehar egin zituen bidaietan Veneziak eta Italiako 
jauregiek ere liluratu egin zuten, baita frantziarrek eta 
hauen herrialdeko glamour edo xarmak ere. Eta 
konbentziturik geratu zen berak gobernatzen zuen lako 
herrialde batek itsasoz irteera behar zuela Europarantz. 
Baltikoa zen garai hartan irtenbiderik onena. 

Hori dena elkarturik, kokalekua aukeratzeko zio, hirigintza, 
jauregi, eraikuntza, luxu eta, batzuen ustez, errusiar 
bandera ere ulertzeko arrazoietaraino iristen gara. 

Gaur egun 5,5 milioi biztanle ditu, Errusiako bigarren hiririk populatuena izanik. 

Klimatologia muturrekoa du, eta neguan -20 °C-raino jaisten da tenperatura. Bere ipar-latitudeagatik, ekainaren 
bigarren hamabostaldian, gau zurien fenomenoa izaten du, eta garai hauxe izan liteke hara bidaiatzeko unerik 

egokiena, baina ezagutzen ditut negua are garai egokiagoa dela esaten duten batzuk. 

ODOL ISURIAREN GAINEKO SALBATZAILEAREN ELIZA 

Nevski hiribidetik oso gertu, hiriaren erdi-erdian, eliza hau aurkituko 
dugu, agian nik ikusi ditudan politenetako bat. Benetako arte-lana bere 
osotasunean, barrutik eta kanpotik. 
Bere eraikuntza 1883an hasi zen, Alexandro III.a tsar zela, eta 1906an 
bukatu zen, Nikolas II.a herrialdeko buru zela. 
Alejandro II.a atentatu batean hil zen tokian dago (horregatik deitzen da 
“Odol Isuriaren gaineko”) eta enperadore-familiaren diru eta garaiko 
nobleen dohaintza bidez finantzatu zen. 

Errusiar estilokoa, zalantza barik, tenplu ortodoxoen ohiko koloretasuna 
hemen distira gorenera iristen da. 

Esaten da Leningradeko Setioan lehergailu bat erori zela bere kupulan 
eta, miragarriro, ez zela lehertzera iritsi. Tira, urte batzuk lehenago 
Zaragozako Pilarreko basilikan eta, zalantza barik, beste santutegi 
askotan gertatu omen zen lez. 

AURORA GURUTZAONTZIA 

“Gurutzaontzi babestu” deituriko horietako itsasontzi bat da, errusiar 
armadaren jabetzakoa, berdin-berdinak diren beste birekin batera, 
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Nikolas II.a tsarrak 1897an eginarazia, eta 1900ean uretaratua, zerbitzu aktiboan ari izan zelarik 1957ra arte. 

Errusiarren eta japoniarren arteko gerran parte hartu zuen, lehenengoentzat emaitza negargarria izan zuen 
gerran. Hasieran gorabehera diplomatiko larria eragin zuen, tripulazioak, behe-lainoagatik dirudienez, britainiar 
arrantzontzi batzuk japoniar torpedo-ontziekin nahastu baitzituen. 

Aipaturiko gerra horretan 18 lehergailuk jo zuten bere fuselajean, baina agintean zegoen almiranteak lortu zuen 
ur gainean mantentzea, baita orduan neutrala zen Manila hiriraino iristea ere. 

Bere gertaerarik gogoratuena errusiar iraultzaren garaian jazo zen. Ontziko tripulazioak uko egin zion 
itsasoratzeko aginduak betetzeari. Matxinoek, ordea, urriaren 25ean 09:15en jaurti zuten kanoikada, Neguko 
Jauregiaren aurkako erasoa hasi zuena, boltxebikeen agintarien aginduei jarraituz. 

Gaur egun museo bihurtuta dago.. 

 

ZER EGITEN DU HEMEN GURE ARMIARMAK? 

Hermitagera egin genuen bisita laburregian, leiho batera hurbiltzean, gure “armiarma” ikusi nuen. Esan nuen 
neure artean: “Zer egiten ote du hemen? Aldi baterako mailegua izango ote da?” Ez, nire ezjakintasuna baino 
ez zen. 
Maman arte-lanaz ari naiz, Louise Bourgeois-ek bere amaren omenez egin zuenaz, Bilboko Guggenheim 
Museoaren ondoan ikus dezakegunaz; munduan zehar barreiaturiko 10eko serie baten parte dira, eta aipaturiko 
bi leku horiez gain Tokion, Londresen, Parisen ere badaude. 

“Armiarma neure amari egindako oda bat da. Nire adiskiderik onena zen bera. Armiarma bat lez, ehulea zen 
ama. Gure familia tapizak zaharberritzeko negozioan zegoen, eta ama zen lantegiaren arduraduna. Armiarmak 
bezalaxe, ama ere oso azkarra zen. Armiarmak eltxoak jaten dituzten presentzia atseginak dira. Jakin badakigu 
eltxoek gaixotasunak zabaltzen dituztela eta, beraz, ez dira ongietorriak. Orduan, armiarmak proaktiboak dira 
eta laguntza handikoak, nire ama zen lez..” 

 Tate acquires Louise Bourgeois’s giant spider 

PASTEL ERRUSIARRA 

Bi pastel ezagutzen ditut, “errusiar” deituak, Bilbokoa eta Huescakoa. Guztiz ezberdinak dira. Bigarrenari buruz  

https://web.archive.org/web/20080829190420/http:/www.tate.org.uk/about/pressoffice/pressreleases/2008/13904.htm
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arituko naiz. 

Izenaren jatorriaz, gogokoen dudan bertsioak dioenez, Katalina Handiak, oso jatuna izaki, Europako 
sukaldaritza eta gozogintza onena eduki nahi izan zuen; beraz, bere sukaldarietako bat bidali zuen jakiak 
dastatzera eta gastronomiaren artean espezialistarik onenak kontratatzera. Gozogintzari dagokionez, Huescako 
batekin topo egin omen zuen, pastel gozo-gozoa egiten zuena merengea eta almendra erabiliz. Eta Errusiara 

eraman zuen. 

Beste istorio arruntago baten arabera, Frantziako Napoleon III.aren emazteak, Granadako Eugenia de Montijo 
delakoak, Parisen 1855ean egin zen Erakusketan, Alejandro II.a tsarra gonbidatu omen zuen bazkaltzera, eta 

azken buruko gisa, pastel hau emateko agindu omen zuen. 

Ziur asko ez da izango egia ez bata eta ez bestea. Baina biak politak dira. 

Funtsean arbendol-ore eta merengezko bizkotxo-geruza mehea du, gurin-krema, hur eta arbendol karamelu 
bihurtua. Zaragozara joanez gero, Pastelerías Ascaso-n erostea gomendatzen dizuet. Niretzat, onena. 

IRAKURTZEKO GOMENDIOAK 

Nire ustez, lehenengo aipatu beharrekoa idazle erromantiko 
kostunbrista bat da, hiri honetan jaioa eta oso ospetsua: Aleksandr 
Pushkin, idazten apurtzailea eta, gainera, bohemio zentzakaitza, 
dueluak eragiten eta horietan parte hartzen espezialista. 

Bere lanen artean, uste dut gomendagarria eta oso miretsia dela 
Eugenio Oneguin, baina itzulpen on bat aurkitu behar da, poesiaz ari 
gara eta. 

Dena den, Boris Godunov, beste atal batzuetan ere aipatzen dudan 
drama historikoa, haren lan nagusitzat jotzen da, izen bereko operaren 
oinarri izateaz gain. 

Opera-generoaz oso gutxi dakidanez eta musika zalea naizen arren 
horretarako ezaugarri berezirik ez dudanez, Javi Campo lagunari 
eskatu dizkiot lerro batzuk gaiaz, eta hona hemen berak idatzia: 

Borís Godunov da, zalantza barik, Pushkinen lan dramatikoetako 
biribilena eta distiratsuena, eta bere argitalpenak indarrean zegoen klasizismoaren bukaera ekarri zuen eta 
guztiz eraldatu zuen antzerkia Errusian. Bere erbestealdi ugarietako batean asmatua, Pushkin ohartzen zen 
errefusatu egingo zutela eta berekin gorde zuen, harik eta, zentsuraturik bazen ere, 1831n argitaratu zen arte. 
Egileak espero lez, kritikatu egin zuten eta ez zuten ulertu, baina laster lortu zuen Boris Godunov-en 
errealismoak merezi zuen aitortza, eta Maximo Gorkik berak definitu zuen «errusiar drama historikorik onena» 

lez, eta Mussorgski-ren opera handia ere inspiratu 
zuen. Boris Godunovek ezohiko edertasun eta 
sakontasunez erretratatzen du XV. mende-
bukaerako eta XVI. mende-hasierako Erdi Aroko 
gizartea, izena ematen dion tsarraren figuraren 
bidez. 
Modest Musorgskiren operak bi iturri erabiltzen 
ditu: Aleksandr Pushkinen drama eta 
Kasamsinen Errusiar Inperioaren Historia. 
Pushkinek bere «Boris tsarraren kronika»n 
idatzitako 24 agerraldietatik, Musorgskik zazpi 
bakarrik erabili zituen. Lehen bertsio baten ostean, 
Musorgskik berrikusi egin behar izan zuen Boris 
Godunoven libretoa Antzoki Inperialean eman 
ahal izateko, errefusatu egin baitzioten ez zelako 
batere konbentzionala (adibidez, ez zeukan 
emakumezko figura nagusi bat) eta askotan gai 
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politikoa ukitzen zuelako. Azkenean, San Petersburgoko Antzoki Inperialean eman zuten lana 1874ko 
otsailaren 8an, eta harrera hotza egin zioten.. 
Musorgskiren literatura-talentua bere musika-jeinua bezain miresgarria zen. Eszena batzuk ia guztiz aldatu 
zituen berak, batez ere herria protagonista den eszenak. Libretoak azterketa dramatiko eta psikologiko oso 
interesgarria aurkezten du. Musikak bezalaxe, hainbat aldaketa izan zituen, labur bada beherago adieraziko 
ditudanak. Lan paregabea, bere garaian iraultzailea eta hain da orijinala ezen ezin baita sartu joera jakin batean, 
ezta alderatu ere bere garaiko beste ezein operarekin. Indar dramatiko handia du eta xehetasun psikologiko 
liluragarriz betea dago; konpositoreak opera tradizionalaren arauetara hurbildu behar duenean, adibidez 
«Poloniako ekitaldia» delakoan, orijinaltasuna apur bat murrizturik geratzen da; baina, aukera duenean, 
Musorgskik benetakoa eta paregabea den asmamen melodikoa du. Gainerako eszena guztiak oso ausartak 
dira harmoniari dagokionez, eta hain errealismo indartsuko deklamazio-forma, ordura arte ezezaguna, dutenez, 
ez da harritzekoa bere garaikoek ez ulertzea.. 

Geroago, Nikolai Rimski-Korsakovek, Musorgskiren adiskide handiak, aldatu eta «leundu» egin gura izan 
zuen iraultzaileegia, zailegia eta latzegia iruditzen zitzaiona eta lanaren beste bi bertsio egin zituen 1896an eta 
1908an instrumentazio liluragarriarekin, lehen aldiz Parisen emana 1908an. Arrakasta erabatekoa izan zen, 
nahiz eta izan ziren polemika idatziak, urteetan luzatu zirenak eta moldatzaileari ere gogor eraso ziotenak. 
Esaten zuten Rimski-Korsakovek «faltsifikatu» egin zituela harmoniak, «leundu» egin zituela akorde ausartak, 
antzinako errusiar abestiak bere bertsio post-romantikora egokitu ere egin zituela, baina bertsio honek 
Musorgskiren jatorrizko lana estali izan du duela urte gutxira arte, korronte historizista musikalen eraginez 
jatorrizko bertsioa indartsu birsortu den arte. 
Baina ondo jeniala izan behar du lan honek bere bizi-indarra ez baita ahuldu hainbeste birmoldaketa egin arren 
eta gaur egun inoiz baino distira handiagoa izateko!!! 

Tsarren hiriaren historia hobeto ezagutzeko erreferentzia gisa beste artikulu batzuetan ere aipaturiko bi liburu 
aipatuko ditut hemen: bat oso atsegingarria gertatu zitzaidana, The Romanovs (Los Románov) Sebag 
Montefiore-rena, eta beste bat askoz teknikoagoa, Rasputín, Romaña getxoztarrarena. 

Jakina, errusiar handiak ere aipatu behar dira, Tolstoi, Dostoievski, Txekhov eta beste hainbat. 

1917ko gertaerak “barrutik” ere birbizi edo gogora daitezke Leon Trotskiren Errusiako Iraultzaren Historia-n. 

PARA TERMINAR: 

San Petersburgori buruzko bideo asko daude ikusgai, adibidez, Expediaren hau: St. Petersburg, Russia 

ERREFERENTZIAK 

Artikulu hau idazteko honako hauetaz baliatu naiz: 

• San Petersburgora egin genuen bidaiaren oroitzapenak. 

• Lonely Planet gidaliburua 

• Beti legez, wikipedia. 

Blog batzuk, eta horien artean honako hauek: 

• Por qué el Aurora se convirtió en el principal símbolo de la Revolución 

• San Petersburgo 

• Putin habla de su abuelo: «Trabajó de cocinero para Lenin y después para Stalin» 

• Guía del San Petersburgo revolucionario (y cómo ha cambiado hoy en día) 

• Pastel ruso; el más internacional de los postres de Huesca 

• La Iglesia del Salvador en San Petersburgo 

• La mujer araña: LOUISE BOURGEOIS 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vneqL-LNUzY
https://es.rbth.com/historia/82055-aurora-principal-simbolo-revolucion-rusa
http://rusopedia.rt.com/explore_rusia/sitios_para_visitar/san_petersburgo/issue_191.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/265211-putin-abuelo-trabajaba-cocinero-lenin
https://www.publico.es/internacional/100-anos-revolucion-rusa-guia-san-petersburgo-revolucionario.html
https://www.descubrehuesca.com/huesca/el-pastel-ruso/
https://www.rusalia.com/iglesia-salvador-sangre-derramada-entradas/
https://www.fenmuguerza.com/louise-bourgeois/
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Bilboko Erruki-Etxe Santuaren Historia 

27 Aza, 2019, Javier Campo 

 
BBK-ko Erretirodunen Elkartearen Zuzendaritza Batzordeak aurten, urtero elkartu ohi garen egunean, 
hildakoen aldeko meza eta jatetxea ere aldatzea erabaki du. Jatetxeaz beraiek emango dute komenigarri 
iruditzen zaien informazioa egokiena iruditzen zaien unean. Baina Meza izango den lekuaz, gure Hiriaren 
historian oso esanguratsua denez, apurtxo bat gehiago jakitea komeni zaigu denoi, eta horretan saiatuko naiz 
jardunean daramatzan 300 urteotan egin duen bidearen deskribapen labur bat eginez. 

Jakina, “Erruki Etxeaz” ari gara; ongintzako erakunde herrikoi hau XVIII. mendean sortua da, haur eta adineko 
behartsuei harrera, prestakuntza eta beharra emateko. 2019an zerbitzu ematen jarraitzen du oraindik, baina 
adinekoen egoitza bakarrik da gaur egun. 

Berau sortu aurreko urteetan, adineko behartsuak Bilboko bi ospitale/zahar-etxeetan jasotzen zituzten. 
1661ean egindako erreformaren ondorioz, Donibane ospitalea, Atxuriko Ospitale Zaharra, bakarrik geratu zen, 
baina soilik gaixoak osatzeko. Eta Hiria behartsuentzako harrera-leku barik geratu zen. 

1724ean Udalak “Erruki eta Babes Etxea” sortzea erabaki zuen bilbotarrentzat. Baina udalerriak baliabideak 
lortu gura zituen moduaren aurka jarri ziren herritarrak eta egitasmoak porrot egin zuen. 1732an berriro saiatu 
zen, baina ez zuen emaitzarik lortu 1752. urtera arte; orduan hasi ziren etxe bat egokitzen Bilbo Zaharrean, 
zehazkiago Urazurrutian, 2500 dukaten truke erosia, “arrotz behartsuei gauez aterpea emateko gizon eta 
emakumeak bananduta”. 1760an Zingirako etxe bat egokitu zen, harakindegi izana eta Hiriaren jabetzakoa. 
Etxe hau, Pietateko Andre Mariaren izenpekoa, izan zen Erruki Etxearen sorlekua Bilbon. Etxe honetako 
baldintzen artean zegoen “Bilboko behartsuak bakarrik hartzea, gurasoek jagon ezin zituzten umeak, eta alderrai 

zebiltzan eskeko arrotzak, hauei gogor behar eginaraziko zitzaielarik alde egin zezaten”. 

Laster egin zuen gainezka, Udalak ezin gehiago egin Erruki Etxearen administrazioa eta zuzendaritza 
bermatzeko, eta ondorioz Hiriko pertsona garrantzitsu batzuek esku hartu behar izan zuten eskuzabaltasunez 

arazoa konpontzeko. 

1770ean bere gobernurako herritarren kofradia bat sortu zen, Babeslekuaren Ermandadea deitua, eta geroago 
Karitate Batzordea. Erregeari eskatu zitzaion jesuiten ikastetxe zaharra lagatzeko eta, 1772ko urtarrilaren 
18an, Zingiran zeuden 100 behartsu baino gehiagoren arteko 68 igaro ziren egoitza berrira. Beraren ondoan 
eraiki ziren lantegi edo tailerrak, babesturiko umeei lanbide bat emateko erabiliko zirenak, baita gai ziren 
adinekoak beraietan behar egiteko ere. Eltzegintza eta toska fina, okindegia, ehundegiak, sokagintza eta 
inprimategia ikastekoak egon ziren, eta diru-iturri ere bihurtu ziren; horrela, dohaintza, zozketa eta itsas 
trafikoaren gaineko zerga batzuekin batera, lortu zuten Erruki Etxea zama ez izatea diru-kutxa publikoentzako. 



ELKARTEAREN ALDIZKARIA 2019-12 

 

BBK-KO JUBILATUEN ETA PENTSIODUNEN ELKARTEA        O r r i a l d e a  13 | 29 

 

Handik gutxira txiki geratu zen Erruki Etxeari lagatako ikastetxe-zatia eta beraz 1773/12/13an Ermandadeari 
“aipatu ikastetxeko pieza guztiak eman zitzaizkion, behintzat latineko maisuaren gela eta estudiorako ez 
zirenak”. Udalak beti babesten zituen Ermandadearen ekimenak, nahiz eta aldian behin ezadostasunak izan, 
garbi baitzegoen udalerri osoaren onurarako zirela. Orube honetan egon zen mendean zehar alboetako beste 
lursail batzuk ere gehitu zitzaizkion, eta ondasun 
edo jabetza oso garrantzitsua osatu zen horrela, 
gerora San Mamesekoaren jabetza eskuratzeko 
Batzordeak Udalarekin egin zuen trukearen oinarri 
izango zena.  

Denboraldi honetan, hartutako umeei lehen mailako 
irakaskuntza ematen zien maisu publiko batek; era 
berean osasun publikoko osagile batek doan 
artatzen zituen gaixoak Erruki Etxeak bere osagilea 
izan zuen arte. Ezin da bistatik galdu estutasun 
ekonomikoak zelan konpontzen ziren, hau da, “itzal 
edo aginte handieneko pertsonak astero irteten 
ziren kaleetan limosnak batzera”, Udalak eskuak 
garbitzen baitzituen uste zuelako gai hau ezarritako 
Ermandadeari zegokiola, administrazioa, 
zuzendaritza eta gobernu ona bezala. Hau da, 
Batzordeak era autonomoan jokatzen zuen, 

Udalaren babes eta zaintzapean baldin bazen ere. 

Bitartean, jasotako jendearen kopurua hainbeste hazi zenez, beste lokal batzuetara aldatzea planteatu zuten. 
Horretarako ezinbestekoak ziren bi gauza: finantzaketaren arazoa konpontzea eta instalaziorako leku egokia 
topatzea. Zenbait kokaleku aztertu ostean, Ermandadeko kideek pentsatu zuten onena San Agustin 
komentua zegoeneko lursailak izango zirela, orain udaletxea dagoen lekuan zeudenak. Herri-erakunde guztiak 
bat etorri ziren, nahiz eta beharrezko baimenak lortzeko urteak behar izan ziren, 26 urte, hain zuzen ere. 

Dena ongi bideraturik zegoela ematen zuenean, eta Severino Atxukarro arkitektoaren proiektua ere onartuta 
zegoenean, 67ko abuztuko karlisten altxamendua sortu zen, auzotarren Elizateetako batzuen anexioa, 67ko 
Iraileko iraultza, eta San Fernandoko Arte Ederren Errege Akademiak jarritako zailtasunek sine die atzeratu 
zuten proiektua.. 

Orduan sortu zen Erruki Etxea San Mamesera aldatzeko aukera, Rafael Guardaminori 1862an erosita 
Diputazioarenak ziren lursailetara, honek Udalaren esku laga baitzituen. Kokapen baten eta bestearen artekoen 
eztabaida saihestezina zen, noski. Udalak azterturiko egitasmoak irabazi zuen, hau da, San Mamesen 
eraikitzearen aldekoak, arrazoi ekonomikoetan oinarrituta, batez ere. 

Horrela lortu zen kokaleku berri eta bukolikoagoa. 1871ko maiatzaren 3an Udalak Diputazioari erosi zizkion San 
Mameseko eraikina eta alboko lursailak patronatu-kide gisa 500.000 erreal ordainduta. Eta nahiz eta hasieran 
urruntasuna eragozpen bat zela iruditu, zabaltasunak eta zerbitzuek, askoz hobeto hornituak eta antolatuak, 
arindu egin zituzten hasierako mesfidantza eta erreparoak. Onartu ahal izateko berme erabatekoak izan ziren 
osasungarritasuna, higienea eta edukiera. Honela gainditu ziren San Agustin komentuaren aldekoa zen 
Ermandadeko Batzordearen eragozpenak. 

Gorabeheratxo hauek ez zituzten ilundu Batzordearen eta Udalaren arteko harreman bikainak, eta Errepublika 
garaia iritsi zenean ere, Ermandadeko Anaia edo batzordekideen makina berezia martxan jarri zen, eta 
pertsonaia garrantzitsuen bilbe ofizial osoa mugiarazi zuen. 

Babes-etxea mantentzea arazotsua izan zen hastapenetatik. Baliabide nagusiak hiritarren kontsumoen 
gaineko arieletatik etortzen ziren. Ahaztu barik, batez ere eskasia-garaietan, norbanakoen ekarpenak, zenbait 
legaturen bidez batzuetan defizitak arintzen saiatu ziren-eta. Honela, F. Olaskoagak erabakigarritzat jo zituen 
María Muñozen (15.000 ogerleko baino gehiago) eta Vicente Zavalaren (10.000 erreal) ekarpenak 1840 eta 
1842. urteetan. Baina Udalak pentsaera progresista eta arduratsuarekin erabaki zuen bere aurrekontuetan 
urtean diru-kopuru finko bat esleitzea, nahiz eta hori beti ahalegin txikiegia gertatu ezohiko zirkunstantziaren bat 
gertatzen zen bakoitzean. 
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1872ko abuztuaren 9an inauguratu zen San Mameseko Erruki Etxe berria, Amadeo Savoiakoa erregea eta 
bere emaztea, María Victoria dal Pozzo, bertan zirela. Orduan Alejandro Rivero zen alkate eta berarekin izan 
ziren inaugurazioan hiriko beste ordezkari batzuk, adibidez Eduardo Victoria de Lecea diputatua, zenbait 
legealditan hura ere Bilboko alkate izana. Honela amaitu zen ia mende bat iraun zuen etapa luzea, erakundea 
Zazpikaleetan (egungo María Muñoz kalean) egon zeneko etapa, eta han laga zituen lokalak gaur egun 
Bilboko Arkeologia, Etnografia eta Historia Museoaren (Euskal Museoaren) parte dira. 

Hala ere, estualdi ekonomiko larriak bizi izan ziren, adibidez 1800. urtean, eta alkateak eta Batzordeak kalera 
irten behar izan zuten limosna eskatzera. 1834. urteko erroldan 124 gizon eta 145 emakume agertzen dira 
babestuta. San Bizente Paulen Karitateko Alabak 1881eko otsailaren 12an ezarri ziren bertan, Karitate 
Batzordearekin egindako hitzarmenaren arabera, eta Ascensión Guridi izan zen lehen Ama Nagusia. 1883an 
osagile bat onartu zuen Erruki Etxeak beharginen artean: Carmelo Gil Gorroño izan zen lehena, berak ezarri 
zuen osasun-azterketen ohitura, haurrek egunero gimnastika egiteko beharra, eta elikaduraren nutrizio-kalitatea 
ere nabarmen hobetu zuen. 

Erruki Etxea beste jarduera batzuez ere arduratu zen urte haietan bere hormetatik kanpo: behartsuei anoak 
banatzeaz, eskola-koloniei oheak eta arropa emateaz, Txertatze Institutuaren kudeaketaz eta abarrez. 

XIX. mendetik XX.era igarotzean babestuak gehitu egin ziren, baina egoera ekonomikoa ere hobetu egin zen 
bere inprimategiaren indarrari, zezen-plazaren dohaintzari, Ehorzketa Agentzia sortzeari, hiletetan laguntzeko 
zerbitzuari eta prozesio, ospakizun eta ekitaldi publikoetarako aulkiak alokatzeari esker. Lanbide-heziketa ere 
hobetu zen, nahiz eta neskatoena etxeko lanetara mugatuta geratu. Gabonetan ohiko txerri-zozketa egiten 

zen, aberearen desfilea Hiriko kaleetan zehar ikuskizun handia izaten zelarik. 

XX. mendean zehar Erruki Etxearen bilakaera Gerra Zibilean eta gerraostean gertaturiko gizarte-aldaketen eta 
Bilbok mende haren azken herenean izandako eraldaketa lasterraren araberakoa izan zen. Une batean (1987) 
ematen zuen aspaldiko erakunde hau desagertu egingo zela, baina ez zen horrelakorik gertatu eta 2019an 
irekita dago oraindik, nahiz eta zarratu dituen lantegiak eta ehorzketa-agentzia, jada ez dituen umeak hartzen 
eta bere zeregina zaharrentzako egoitza izatera mugatzen den. 

San Mameseko Erruki Etxearen izaera eta 
funtzionamendu eredugarria, zalantza barik, 
ekintza harrogarria izan zen bere 
arduradunentzat; eta erakutsi zuen, XIX. 
mende bukaeratik gaur egunera arte, 
hasierako pentsaera filantropiko hura gai izan 
zela laguntza-postulatu modernoagoetara 
birmoldatzeko, denboraren joanak horrela 
eskatu izan dio eta. Oraindik ere Erruki Etxea 
bere talaian dago, itsasontzi baten branka 
gisa, portu-kokapen estrategiko honek 
Hiriarentzat ekarri duen eraldaketa-prozesua 
ikusten. Bere gizarte-xedea oraindik ere 
zeregin garrantzitsu baten ikurra da, 1872tik 
benetan merezimendu handiz egindakoa 
nabarmentzen duena. 

www.bilbao.eus/bld/bitstream/handle/123456
789/35172/30-31.pdf (pdf) 
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Tomasa 

28 Uzt, 2019, Jorge Ibor 

SARRERA. 

Ramon eta Tomasaren istorioa da hau. Tomasarena, 
batez ere. 

Fikziozko izenak dira. Baina benetako gertaera edo 
jazoeretan oinarritua da istorioa. Zoritxarrez, 
benetakoetan. 

Jaio zirenetik, biek zituzten gauza asko komunak, nahiz 
eta urteak behar izan zituzten hori jakiteko. Gerraren 
─litekeen eta gerra txarrenaren, senide eta herrikideen 
arteko gerra alferrikako eta odoltsuaren─ umeak izan 
ziren. Eta ondorengo beharrizanaren umeak. 

RAMON. 

Familia ezkertiarra zuen, xumea eta langilea. 5 seme-alabetako hirugarrena izan zen bera. Gerraren lehen 
urtean jaio zen. Aitaren aldekoek gerra galdu zutenean, familia errekan aurkitu zen, lan edo behar duina 

topatzeko eragozpen handiekin. Eta laugarren umea bidean zen. 

Zenbat ordu aitak beharrean! Familiak igandeetan bakarrik ikusten zuen ia, leher eginda iristen zen hura, eta 
bazkari haietan berba gutxi egiten zuten eta sekula santan aipatu ere ez gerra madarikatua. 

Ama ere etengabe beharrean. Etxea, seme-alabak, adabakiak, astiune bat zuenean jertseak egiten zituen 
umeak janzten gutxiago gastatzeko eta, bakarren bat saltzen bazuen, diru-sarreratxo bat gehiago… Gero, 
bosgarren umea, poz handia eta arazo berriak ekarri zituena: beste aho bat gehiago. 

Ramonek beti gogoan izango zituen garai haiek: pobrezia, kale gorrian ordu asko eta eskolan gutxi… Ohi baino 
ere diru gutxiago zutenean, zelan bidaltzen zuen amak janari apur bat erostera: esaiozu Don Eduardori kilo-erdi 
garbantzu emateko, ni ezin naizela orain jaitsi eta. Ordainduko diodala. Eta Don Eduardok, familia askoren 
salbatzaileak, fidantzan ematen zizkion garbantzuak. Eta batzuetan gozoki bat ere bai mutiko zintzoa 
izateagatik. 

50eko urteen amaiera ere iritsi zen. Gobernuak pentsatu zuen amaiezinak ziruditen langabezia eta miseria 
arintzeko modurik onena gazteak migratzera bultzatzea zela. Frantzia, Alemania, Suitza… Hemendik miseria 
kentzeaz gain, dibisak iritsiko ziren familiei laguntzeko. Ideia biribila. 

Alemaniara joan zen Ramon. 20 urte inguru izango zituen. Kultura-maila apalekoa, baina oso langilea, eta 
mundua konkistatzeko gogoa zuen, “txakurrak lukainkaz lotzea” lortu guran. Berehala hasi zen beharrean 
herrialde hartan, hain aurreratua izaki, han ez omen zegoen-eta langabeziarik, eta ahaleginduz gero, mundu 
guztiak omen zuen han bere aukera. Egia zen. Eta soldata duina irabaz zitekeen. Eta familiari diru apur bat 
bidali. 

Bakarrik zegoen, noski. Eta laster ikasi zuen lagunekin garagardo bat, alemanek hain gogoko zuten edari hori, 
hartzea atsegingarria zela. ‘Eta beharrezkoa ere bai lan-egun gogor baten ostean’ pentsatzen zuen berak. Baita, 
tarteka, etxetik gertu, aldirietan zegoen Klub hartara joatea ere. Nahiz eta horrek etxera diru gutxiago bidaltzea 
ekarri berekin. Laster bidaliko zuen “putza”.  

TOMASA. 

Gerra beldurgarria hasi zenean, bere ama haurdun zegoen. Bere lehen umea espero zuen, izango zuen bakarra. 
Eta lehenengo ume hura… nestatila izan zen. 

Mundu honetara etortzea ezin izan dohakabeagoa. Gerra betean zeuden eta aita hil berria zen lehentxeago 
Ebroko Guduan, talde batean agintzen zutenek oso goretsitako gudua, baina oso tristea han borroka egin zuten 
guztientzat. Gerra galdu eta han hil zirenentzat, zer esanik ez, garbi dago. Baina irabazi zutenek ere senitarteko 
eta lagun asko laga zituzten han. 
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Garai hartarako, ama zahar samarra zen Tomasa jaio zenean, 30 urte baino gehiago baitzituen. Talde 
galtzailean borrokan zebilen bitartean hildako gizon baten alarguna zen! Beraz, neketsua gertatu zitzaion alaba 

aurrera ateratzea. Eta bizitza berregiten lagunduko zion beste gizon batengan pentsatzea ezinezkoa zen. 

Dena oso zaila zen, arazo ekonomiko asko eta handiekin. Beste askorentzat ere bai. 

Haren alabari ondo irakatsi zioten. Eliza eta Sección Femenina arduratu ziren horretaz. “Behar bezalako” 
emakumea izateko prestatu zuten, maratza, etxekoia, biharko senarraren mendekoa, umeak izan eta haiei 
kristau-hezkuntza sanoa ematera bideratua. ‘Kulturaz eta diru-kontuez, doi-doi bakarrik, horretarako daude-eta 
gizonak’, hori pentsatzen zuten pentsatzeko baimena zutenek. 

Bitartean, amak beharrean jarraitzen zuen, eraikin ofizialak eta militarren etxeak garbitzen, lohi eta guzti irentsiz 
zegokion doktrinamendua. 

60ko urteen hasieran, Tomasak, lan barik, etorkizun barik, aitorlearengana joatea erabaki zuen eta Alemania 
irtenbide ona izan zitekeela aholkatu zion hark. Elizak beti eragingo zuen haren bizitzan. 

Italiar baten jatetxean aurkitu zuen lana. Ordutegi berezia, beharra berandu samar amaitzen zuen eta. Baina 
herrialde hura segurua zen. Eta ez zegoen gaizki ikusia neska bat ordu horietan etxeratzea. 

Halako batean, jazo beharrekoa jazo zen: elkar ezagutu zuten. Ramonek gorteiatu egin zuen. Elkarrekin 
maitemindu ziren. Eta ezkondu egin ziren. 

EZKON BIZITZA. 

Laster izan zituzten alabak: hiru urtean bi. Biak neskak. Ez zuten gehiago izan. Alemanian neurriak hartzen 
ziren. Tomasak, zekizkienak. Baina ez deabruak ekarritako berrikeria horiek! Alemanian zuen aitorleak ez 
ziokeen onartuko ere. Hobe arrisku gutxieneko egun horietarako lagatzea, ulertzen?, eta, jakina, beti zegoen 

‘atzera martxa’ ere. Traumatiko samarra, bai, baina ez zen gehiago onartzen. 

Tomasak beharra utzi zuen alabak hazteko, hazi eta Jainkoak agindu legez hezteko. Ez zion axolarik. Ramon 
ados zegoen. Prest zegoen lan gehiago egiteko. Fabrikako orduez gain, elektratresnak saltzen hasi zen etxez 
etxe. Xurgagailuak, mahai-tresnak, ahal zena. Tomasak burutazio bat izan zuen. Beste etorkin-familia batzuei 
egin zien eskaintza: bere etxean seme-alabak zainduko zizkien dirutxo baten truke. Bai bitxia!, Alemanian 
beharrean diru beltza kobratuz. 

Bikotea zoriontsu zen. Tomasa pozik, senarra hain langilea eta zintzoa zelako. Baita berak jatetxe hartan behar 
egiteari laga ziolako ere, berandu irteten baitzen handik; orain bere txikerrez arduratuko zen. 

Dirua aurrezten zuten. Ez espero bezainbeste, baina… Ramon ohartu zen irabazitakotik apur bat gastatzen 
bazuen, ez zela ezer jazotzen. Berriro ere has zitekeen garagardo bat hartzen. Emazteak ederto ulertu zuen: 
‘Oso bizimodu gogorra darama, lan handia egiten du eta hain da neketsua etxez etxeko salmenta…’. 

Hilabete batzuk geroago Klubera itzuli zen. Ramon etxera iristen zenean, emaztea oso nekaturik egoten zen. 
Larunbat egokietan bakarrik jo zezaketen larrua eta, batzuetan, egongelan loak hartzen zuen Tomasa oheratu 

baino lehen. Gainera, gehienetan, gogo gutxi izaten zuen. Gogoz kontra egiten zuen. 

Baina ulertzen zuen senarra. Ikasia zuen Sección Femenina-n. Eta abade batek ere azaldua zion. Bere amaren 
lagun batek ere justifikatu egiten zuen senarrak egiten zuena. Ulertu egin behar zuen emazteak. Gizonak 
horrelakoak dira eta behar dute. 

Umeak hazten ari ziren, bereak… eta auzokoenak ere bai. Tomasak ez zeukan zaindu beharrik eta jatetxe 
batera itzuli zen lanera. Eta berriro ere berandu etxera. Orain Ramonek bazuen aitzakia garagardoen eta 
Klubera egindako bisiten kopurua gehitu edo emendatzeko. Tarteka, lagunek aberrira egindako joan-etorrietan 
ekarritako brandya ere astintzen zuen. Gizendu egin zen. Jatorduak ordena barik, lan eta parranda askoren 

ondorengo estresa. Eta kolesterola oso goian. 

GARAI TXARRAK. 

Bizitzak aurrera jarraitu zuen. Alabak hazi egin ziren. Senargaiekin hasi ziren. Zaharrena aleman batekin. 
Gazteena italiar etorkin baten semearekin. Azkenean beraiekin ezkondu ziren. Eta gazteena senarrarekin joan 
zen, hau bere familiarekin Italiara itzuli zenean. Zaharrena han geratu zen. 

Zeuzkaten aurrezkiekin, Ramonek eta Tomasak Valentziar kostaldeko herri batean etxebizitza bat erostea 
erabaki zuten. Bietako edozeinen herrira joatea ere pentsa zezaketen. Baina Tomasaren ama zendua zen eta 
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ez zitzaion geratzen zuzeneko seniderik. Gainerakoak hiriburura joanda zeuden. Ramonek, jada guraso barik, 
harreman hotza zuen bere senideekin, urruntasunaren ondorioz. ‘Bai, hobe atzerritik itzuli ziren Amparo eta 

Joseren etxera joan ginenean ezagutu genuen Valentziako herri hartara joatea’. 

Jakin zuten higiezinen agentziak erosketa-prezioan engainatu egin zituela apur bat, alegia, kanpokoak 
izateagatik eta halako ilusioz joanda, garestiago saldu ziela. Baina ez zion axola. 

Eta bizitza honetan sarri gertatzen den bezala, gertatu beharrekoa gertatu zen. Ramonek infartua izan zuen. 
Mirariz geratu zen bizirik. Suspertu beharra zeukan, lan gutxiago egin, alkoholik batere ez eta janaria 
ordenatuagoa. Eta pastilla pila bat. Tomasak, jada alabak hazita, berriro laga zuen jatetxea senarra artatzeko. 
Behar den legez, esan zuen. Gerrikoa estutzen bazuten, aski izango zuten Alemaniako estatuak 
gaixotasunagatik ematen ziena. 

Ramon ere hasi zen bere burua jagoten. Baina, tira, tarteka-marteka garagardotxo batek ezin gaitzik egin. Edo 
noizean behin lagunekin otordutxo batek ere ez. Eta aldian behin Klubera joatea ere… Baina beti neurrian. 
Kontuz. Hasieran, behintzat. Tomasak ulertzen zuen. Beti ulertzen zuen. 

Beste infartu bat izan zuen. Eta iktusa. Eta oso ukituta geratu zen. Bizirik iraun zuen. Baina ezin zuen beharrik 
egin. Ez zen gauza. Pentsioa eman zioten, eta etorkin itzuliari emandako laguntzarekin batera, aski izango zuten 
duin bizitzeko Valentziako kostaldean erosia zuten etxean. Pena ematen zien alabengandik urruntzeak. Eta jada 
inguruan zituzten bilobengandik aldentzeak ere bai. Baina zirkunstantziek hori agintzen zuten. Oporretan 
behintzat hondartzako etxera etorriko zitzaizkien. Tomasari ilusio handia egiten zion. Pentsatzen dut Ramoni 

ere ilusioa egingo ziola, bere egoeran jabetzeko gai baldin bazen. 

PENTSIODUNEN BIZITZA. 

Ramon oso ukituta zegoen. Tomasak ondo jagoten zuen, gero eta maitasun handiagoz. Don Benitok, hain ondo 
berba egiten zuen abade zoragarri hark, sarri azaltzen zion: ‘Zure senarra gizon ona izan da beti, familia aurrera 
atera du. Jakina, gizon izateak berezkoak dituen hutsegiteekin, baina guztiz ulergarriak dira. Pena bakarra 
elizkoiagoa ez izatea!’. 

Bera, Tomasa, santua zen, abadeak ziurtatzen zion. Zeruan lekua irabazia omen zuen. Senarra jagoteko eta 
haren alde errezatzeko obligazioa zintzo betetzen omen zuen. Gajoa! 

Tomasa Aste Santuko prozesioetan irteten hasi zen, Kristo Erredentorearen irudiaren atzean, ortutsik, kateak 
herrestan eramanez horretarako indarrik izan zuen bitartean. Domeka guztietan joaten zen mezatara, baita 
beste egunetan ere, ahal bazuen. Eta aitortu egiten zen, nahiz eta bekaturik ez izan. Atsegin zuen Don Benito 
entzutea. Hain zen ona eta santua gizon hura! 

Etxeko eginbeharrez gain, egunero ateratzen zuen paseatzera senarra, gero eta hondatuago zegoena. 
Gurpildun aulkian erabiltzen zuen. Amparo etorri zitzaien bisitan lehen hilabeteetan. Gero… Udan, inguruko 
etxebizitzak beterik egoten ziren. Tomasa emakume ona zen. Lagun asko egin zituen, eta ohiko bizilekura 
itzultzen zirenean, udako etxeko giltzak ere lagatzen zizkioten, baldin eta arazoren bat gertatzen bazen. Izan 
ere, uztaila eta abuztua igarotzen zirenean, ia inor ez zen geratzen inguruan. Jakina, erosi aurretik, herri hura 
udan bakarrik ikusi zuten, eta ez zuten gehiago pentsatu. 

Bitartean, Ramon okerrera zihoan buruz, baina gorputzak eutsi egiten zion. ‘Tomasa, mirariak egiten dituzu’, 
esaten zion Don Benitok. 

Hilabete bakarti horietan itsasertzera eramaten zuen senarra eta zerumugara begira egoten ziren, sor eta lor. 
Senarra bere pentsamendu misteriotsuetan murgilduta, Tomasa Betikotasuna ulertu guran, itsasoa lakoa izango 
zen: neurri bakoa. Betikotasun hori zain edukiko zuen zoriontasunez betetzeko, eta han elkartuko zen berriro 
senarrarekin, Don Benitok esaten zion lez, Ramon ez baitzen hain gaiztoa, eta jada Purgatorio-aldia pairatzen 

ari baitzen bizi bitartean. 

Eta alabak suhiekin eta bilobak etxera etorri ziren oporretan. Tira, hasieran oporraldi osoan. Baina laster hasi 
ziren beste destino batzuekin banatzen, egun gutxiagotan joaten. ‘Jakina, beste leku batzuk ere ezagutu behar 
dituzte’ esaten zuen Tomasak, beti ulertzeko prest. Eta bilobak ere hasita zeuden eragozpenak jartzen. ‘Izan 
ere, handitzen ari dira. Eta ezin zaie eskatu etxe honetako bizimodua hilabete bat jasatea. Triste egongo dira 
Ramonekin, nahiz eta beraien aitona izan. Nahikoa da egun batzuk etortzen badira eta noizean behin telefonoz 
deitzen badidate’, esaten zuen bere artean. 
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Ramonek 20 urte baino gehiago iraun zuen hondartzako etxean, egoera erdi begetatiboan. Eta egunero, 
salbuespenik gabe, Tomasak maitasun berberaz artatu zuen. 

Gau batean, kexurik gabe, sufrimendurik gabe, hil egin zen. Uztail-bukaera zen. Alabak eta bilobak berehala 
bertaratu ziren. Egun batzuk aurreratu zuten aurreikusitako bisita. Hileta-elizkizuna ederra izan zen, zoragarria. 
Don Benito, nagusia izan arren, bikain egon zen. Malkoak atera zizkion alargunari, alaba eta bilobei, mundu 
guztiari. Ederto bete zuen bere eginbeharra. Berba hunkigarriak esan zituen. Ramon erraustu egin zuten. Eta 

errautsak itsasora joan ziren. 

Jendetza handia izan zen: Tanatorioan, hiletan, biharamunean etxean bisitan. Baita defuntuaren senideetako 
batzuk ere, harreman hotza zutenetako batzuk. Eta zein ondo portatu zitzaien asegurua, umetatik hasita 
ordaintzen ari zirena, Alemanian egon zirenean ere ordaintzeari utzi barik, eta oharkabean hain garesti 

ordaindua zutena. Orain paper guztiak egin zizkien. 

“Ama, zu lasai”, esan zioten alabek. “Dena erabakita dago. Diru-sarrera gutxiago izango duzu, baina, behar 
izanez gero, lagunduko dizugu. Oraingoz hemen geratuko zara, zeure etxean, zure lagunek oporrak amaitu arte. 
Eta udazkenean gure etxeetara etorriko zara. Lehenik Italiara. Gabonetan Alemaniara eramango zaitugu eta 

horrela denok batera pasako ditugu festak, umetan lez. Zoragarria izango da.” 

Irail-amaieran Italiara joan zen. Nagusia zen eta trakestuta zegoen, baina ez zen batere gaitza izan. Herriko 
taxilariak aireportura eraman zuen eta Zerbitzu Berezien eskuetan laga zuen. Dena ondo joan zen. 

SAKRIFIZIOZKO BIZITZA BATEN AMAIERA TRISTEA. 

Tomasa ongi egon zen Italian. Hasieran, behintzat. Ez zitzaion gaitz egiten alabaren auzokoekin berba egitea. 
‘Oso antzekoak gara’, esaten zuen. Baina laster ohartu zen alabaren familia ez zela haiek neskatilak ziren 
garaian bezalakoa. Elkarrekin ondo moldatu arren, eguneroko arazotxoak izaten zituzten, berea ez lako izaera 
baitzuten haiek. Gainera, ohituta zegoen Ramonen ordez pentsatzen eta gura zuena erabakitzen. Eta alabak, 
txikitan, berak esandakoa egiten zuten ia beti. 

Batzuetan, traba egiten ziela sentitzen zuen orain. Eta bere etxean hobeto egongo zela pentsatzen zuen. 
Gainera, han ez zeukan zer eginik eta aspertu egiten zen. Biziki aspertu ere. Lehen egunak oso atseginak izan 
ziren, baina orain itzuli egin gura zuen. 

Gabonetan Alemaniara joan ziren. Festak oso ondo. Gero, gauza bera. Tira, ez, zerbait ezberdina. Ezin zuen 
berba egin beretarrak ez zirenekin. Sekula ez zen alemanez trebea izan eta ikasitako apurra ahaztua zuen 20 
urte haietan. Eta etorkin gutxi geratzen zen han, ezagunik inor ez. Gehienak itzulita edo hilda zeuden, nahiz eta 
askoren seme-alabek han jarraitzen zuten. 

Otsailean bere etxera itzuli zen. Ez zuen kanpoan jarraitu gura. Opor-egun batzuk hartu eta alabak lagundu zion 
bueltan. Inguruko egoitza batera joango zela erabaki zuten, auzokoak etorri arte behintzat, eta orduan joango 
zela bere etxera, egunez bederen. 

Bakarrik, bere Ramon barik, maitatzeko eta artatzeko hurbileko barik, Don Benito barik, ez baitzitzaion egoitzara 
bisitan joaten hura beste abade baten eremua zelako, eta bere elizara joan ezinik urrun zegoelako, gutxi iraun 
zuen. Oso gutxi. 

Ramonekin laster elkartuko zela pentsatuz hil zen. Martxoaren hasieran, joan zen mundu honetatik, itzuli eta 
egun batzuk geroago. 

Bere hiletan jende gutxi izan zen. Ez zegoen ia auzokorik garai hartan. Egoitzan oraindik ezezaguna zen bertako 
gehienentzat. Alabak eta suhiak hiletan izan ziren, noski. Eta bilobetako batzuk ere bai, ez guztiak, ez baita 
erraza bat-batean horrelako bidaia antolatzea. 

Hura ere erraustu egin zuten. Eta haren errautsak ere itsasora joan ziren. Berari betikotasunaren antzekoa zela 

iruditzen zitzaion leku hartara. Han Ramonekin elkartuko zen, eta artatzen jarraituko zuen. 

Alabek etxea saldu zuten. Balio zuena baino gutxiago ordaindu zietela jakin zuten. ‘Baina hauxe da dagoena’, 
esan zieten. Eta dena ahazteko gogoa zuten. Ez ziren gehiago hara itzuliko. Ez zion axolarik. 

Laster inork ez zituen gogoan Ramon eta Tomasa Valentziako kostaldeko herri hartan. Don Benitok ere ez, 
beste arima batzuk eta beste bikote batzuk salbatu beharra zeukan eta. Alemanian ere inor ez zen haietaz 
oroitzen, alaba eta haien sendikoak izan ezik. Baina denbora asko zenez elkarrengandik urrundu zirela, 
oroitzapena ere ez zen etengabea.  
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Euskaldunako organoa 

18 Abu, 2019, Javier Campo 

Nire irakasleak mugikorrera bidalitako mezu batekin hasi da guztia; honela zioen:“Egun on, Gabonetara 

hurbiltzen ari gara, eta opari bat egingo dizuet.Martitzenean, 2014/12/9an, Euskaldunako bisita-atean 
(zubi ondoan) elkartuko gara organoan entseatzeko.Baieztatu ahal duzun.Besterik gabe, 
agur.JOSERRA.” 

Mezu labur baina argi honek neguko lozorrotik atera ninduen behingoz. Posible izango ote zen ni, JOTZEA EZ, 
BAINA GUTXIENEZ HURBILTZEA Euskalduna Jauregiko itzelezko organo zirraragarri horretara? 

Sonoritate eta akustika oneko Auditorium horretan egona nintzen sarritan, ikus-entzule soil legez B.O.S. 
entzuten edo antzerki-lanen batez gozatzen edo …, baita agertokian abesbatzako kide legez ere, eta beti 
itauntzen nion neure buruari zelako soinua ote zuten hodi zirraragarri haiek eta, batez ere, kontsola non izango 
ote zuten gordeta, ez baitzen inon ikusten. Esana zidaten mugikorra zela, baina non zegoen? 

Kontua da bi dituela: bata mugikorra, bai; eta bestea, besaulki-patiotik begiratuta, agertokiaren eskuma aldeko 
balkoitik esekita, Barroko eran, baina estetika guztiz moderno eta minimalistarekin, gainean Bizkaiko armarria 
duela apaingarri bakar legez. 

Euskaldunara iritsi ginenean, egun haizetsu eta euritsuan, eta J.R.ek deituriko ikasle guztiok elkartu ahala, 
kezka edo jakingura sumatzen zen gure artean, zer gertatuko ote zen, zerez topo egingo ote genuen, zer jarrera 
izango ote zuen Auditoriumeko Zuzendaritzak guztiok instrumentu hartaz gozatu ahal izateko…. 

Dena formaltasun eta diziplina handiz gertatu zen, eta anfitrioiak, gizalege harrigarriz, geure etxean bagina legez 
sentiarazi gintuen berebiziko etxe hartan. Eta hutsik eta isilik zen Auditoriumera sartu ginenean, ni behintzat 
erabat hunkitu nintzen eta burua biraka hasi zitzaidan pentsatze hutsaz zelan izango ote zen hura mukuru 
beterik eta “Ez dago sarrerarik” txartel-leihatilan ipinita, eta ni goiko argazkian ikus daitekeen instrumentu horren 
aurrean eserita. Zorabiatzekoa. Jasateko gai izango ote nintzateke? Zalantza dut. 
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Orain oso modan dago jada ospetsuak diren artistak paralizaturik geratzea beldur eszenikoagatik. Hau 
zaildutako profesionalei jazotzen bazaie, zer esanik ez ni lako bati, gorroto baitut besteen begiradapean 
sentitzea, nahiz eta egona naizen bakarrik jendetza handi samarren aurrean. Baina hau beste kontu bat da. Ziur 
nago izu-ikarak hartuko nindukeela eta organoa ni irensteko gogoz dagoen Galleten Munstroa (Cookie Monster) 
irudiko litzaidakeela. Picos de Europan harkaitz puntazorrotz batetik esekita egoteko erokeria egin nuen batean 
esan nuen legez: “Beldurra, ez. Izu-ikara” 

Kontsola atsedenean zegoen, mutu, agertokiaren erdian. Hodiak, frontisaren bi aldeetatik, txundituta zeuden 
guri begira, eta are harrituago geunden gu. Baina gure anfitrioi eta ciceroneak, botoi txiki bat sakatze hutsez, 
“batailako” hodieria, ordura arte ezkutuan zegoena, agerrarazi zuenean, miresmen-xuxurlak entzun ziren 
esparru osoan. Presarik gabe, pixkanaka, ordura arte bildurik egondako tronpetak agertuz joan ziren, zut geratu 
arte beren horizontaltasunean. “In-presionantea”, gogoan dugun toreatzaile hark esango zukeen legez. 

 

Gure irakasleak instrumentuaren ezaugarriak irakatsi zizkigun, gure eskura zeuden jokoetatik lor zitezkeen 
sonoritateak probatuz. Organo honek 71 joko edo erregistro ditu, eta 25 kanpai, 4 esku-teklatutan eta pedal 

batean banatuta. 

Teknikariek diote, benetan, hiru teklatu bakarrik dituela (Organo Nagusia, Kadereta eta Oihartzuna), zeren eta 
laugarrena horizontalki kokaturik dauden batailako mihien jokoez horniturik dagoena baita. Ez da apaingarri 

hutsa, baizik eta laugarren teklatu honek bikoiztu egiten ditu instrumentuaren ahalmena eta bikaintasuna. 

Organo Nagusiak, Kaderetak eta Pedalaren zati batek organo autonomoa osatzen dute, trakzio mekanikoa du, 
bi esku-teklatu eta pedala leiho-kontsola propioarekin, 49 erregistro. Organo hau agertokiaren eskumara dago 
eta bertan edozein organo-musika klasiko interpreta daiteke. Gura izanez gero, kontsola mugikorrarekin 
kommuta daiteke, hau gura dugun lekuan jar daitekeelarik, bai hobian, bai agertokiaren gainean, eta 4 esku-
teklatu ditu eta pedala, organo sinfoniko bihurtzen dena. Logikaz, 1. teklatua Organo Nagusia da, 2.a Kadereta 
da, 3.a Errezitatibo edo Oihartzunekoa, 4.a Batailakoa, baita Pedal-erregistroak ere agertokiaren ezkerraldean 

daudenak. 

Instrumentu hau jartzeko lekurik onena zein ote zen oso eztabaidatua izan zen, leku guztiek baitzituzten beren 
on-gaitzak, alde on eta txarrak. Kontuan izan behar da Euskalduna jauregia ez dela auditorium edo entzunaretoa 
bakarrik, baita opera-antzokia ere. Horretarako dago diseinatua eta, beraz, organoak horren arabera kokaturik 
egon behar zuen. 
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Agertokiaren bi aldeetan, ondo-ondokoetan, 
oinplano triangeluarreko bi esparru egokitu 
ziren, organoaren bi kutxak alegia (hor 
daudelarik ikusten ez diren hodiak). Bietan 
egon ginen; esparruak ez dira oso handiak, 
baina hodien banaketari esker ez da behar 
leku gehiago liraintasun perfektua 
erakusteko; Federico Soriano arkitektoaren 
obra dira, eta proiektua Ernst Bittcher-ena 
da. Batailako mihiak hedatzen direnean 248 
turuta horizontal agertzen dira, Malagako 
Katedralekoekin edo 1969ko Würzburg-eko 
Katedralekoekin bakarrik alderatu 
daitezkeenak. Esan dugunez, turuta hauek 
mugikorrak dira eta agerrarazi edo ezkutatu 
egiten dira, gura legez. Hau horrela egin zen, 
agertokia alboko proiektoreekin argiztatzen 
denean, itzalik egin ez dezaten.. 

Lau motor edo haizagailuk hornitzen dute 
haizez organo guztia, bana kutxa bakoitzean eta beste bi batailako blokeetan, izeizko hodi haize-eroaleen eta 
hainbat presiotako hauspoen bidez. 

Sekretu edo haize-kaxak gidaridunak dira, haritzezkoak; gai edo material bizigabeak dira, deformaezinak, eta 
zirrindola elastikoen artean preso daude. 
Ventilla edo balbulak zedrozkoak dira eta 
malgukiak altzairu bereziz eginak, eta 
kiribilduak, trakzio mekanikoko tekletan 
malguki-efektua murrizteko moduan. Ventilla 
edo balbula-heldulekuen konpentsagailuak 
doigarriak dira. 

Tribunako organoan, kontsola leiho-
mekanika da, bi esku-teklaturekin. Tekla 
naturalak wenge-zurez estalita daude, eta 
sostenituak hezurrezkoak dira. Teklatuen 
mazo edo baketak eta atrila ebanisteria 
finekoak dira, marketeriazko aplikazioekin. 
Dotoretasun-ezaugarri legez, organo honek 
bi pedalier edo pedal-teklatu trukagarri ditu, 
bata paraleloa eta beste bat erradiala, 
organo-jotzaileak aukera dezakeelarik, 
haritzezkoak dira, eta sostenituak 

ebanozkoak. 

Era berean, esan dugun legez, noten trakzio mekanikoa duen tribunako organo honetan, hagaxkak haritz, zedro 
eta astigarrezkoak dira, eta konexio mekanikoak gehienak lotuak eta alde batetik doigarriak dira. Aitzitik, 
kontsola elektrikoaren plataforma mugikorrak 4 esku-teklatu ditu, haien tekla naturalak hezurrez estaliak daude 
eta sostenituak ebanozkoak dira. Erregistroen eskutokiak, wengezkoak, Cavaillé-Coll-en tankeran, terraza 
moduan daude anfiteatroan eta plakak eskuz margotuta daude. Altzari osoa haritzezkoa da. 

Teklatuaren inguru guztia oso landua dago goi-ebanisteriako akaberekin eta marketeriako aplikazioekin. 

Transmisioa organo osora zuntz optikoaren bidez egiten da. 

Erregistroak trakzio elektrikokoak dira, erregistro-motor bakoitzerako independenteak diren transformadore 
bidez erregulatuak. Konbinagailu elektronikoak –ez dakit batere zer den edo zertarako den– 2.000 memoria 
garatzen ditu, sekziotan banatuta. 
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Azkenik, bideo-grabazioko sistema batek aukera ematen dio organo-jotzaileari jotzen duena grabatzeko, 
instrumentuak berak bakarrik errepika dezan organistak jotzea lortu duena. 

 

Amaitzeko, niretzat berebizikoa den instrumentu honen kontsolaren aurrean neure esperientzia kontatzea falta 
zait. Txanda iritsi zitzaidanean, ia ez nuen asmatu prest neukan partitura ipintzen ere. FELIPE GORRITIren 
PLEGARIA. Ez zen gaitzegia, baina organoa jo nuen moduak halako lotsa eman dit, ezen ez bainaiz ausartu 
grabazioa jartzera ere, benetan ezin txarragoa da-eta. Baina, besteak esaten zuen legez, GERO GEROKOAK. 

P.S. Duela egun batzuk etorri zen egunkarian Euskalduna Jauregiko 2019-2020 Denboraldiko programazioa 
eta emanaldietako bat, uste dut datorren urteko maiatzean, Juan de la Rubia adiskidearena izango da, 
Bartzelonako “Sagrada Familia”ko organo-jotzaile titularra da eta oso trebea kontsolan. Nik neuk egungo 
organo-jotzailerik onena dela uste dut Espainiako estatuan. Urruti samar geratzen den arren, gorde ezazue 

Agendan, mereziko du entzutea eta. 
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Kutxabank albisteak 
7 Abe, 2019 

Kutxabank kaudimen onena duen erakundea  
da bosgarren urtez jarraian 

• Europako Banka Agintaritzak eginiko gardentasun txostenak % 16,10eko ‘CTE1 fully loaded’ ratioa eman 

dio, Espainiako Banka osoko onena 

• Oinarriko kaudimen maila onena eta palankatze ratio onena dituen Bankua da bosgarren urtez jarraian, 

adierazle guztietan hobetuta gainera 

2019ko azaroak 29. (EBA) Europako Banka Agintaritzak eta (EBZ) Europako Banku Zentralak Europar Batasunean 
2019. urteari dagokion gardentasun txostenari eta EBAko Ikuskaritza Batzordeak erabakitakoari buruz honakoa 
adierazten dute, Kutxabank S.A.-k jakitera eman duenez. 

Europako Batasunean 2019. urtean egindako gardentasun azterketaren oinarria 
EBAko Ikuskaritza Batzordeak, 2019ko apirilean eginiko bileran, Europako Batasunean 2019. urtean egindako 
gardentasun azterketa onartu zuen. 2016tik aurrera, azterketa horiek urtero egin ohi dira eta arriskuen ebaluazioko 
txostenarekin batera argitaratzen dira. COREP/FINREP atalean dagoen informazioan oinarritzen da soil-soilik 
urteroko gardentasun txostena, merkatuko partaideek behar duten informazio-maila nahikoa eta egokia izan dezaten. 

Txantiloiak EBAk zentralizatu eta bete zituen, gero kreditu-erakundeei eta ikuskariei bidali zitzaizkien balioztatu 
zitzatzen. Izan zitzaketen akatsak zuzentzeko eta zuzendutako informazioa ohiko bideetatik ikuskatzaileari bidaltzeko 
aukera izan dute kreditu-erakundeek 

Hobekuntza finkoa kaudimenean eta palankatzean  
Europako Banku Agintaritzak gaur jakitera eman duen gardentasun txosten berriaren arabera, euskal Bankua 
bosgarren urtez jarraian sistemaren buruan da kaudimenean, ‘phased in’ bertsioan % 16,29ko Core Tier1 baitzuen 
2019ko ekainaren amaieran. Gainera, % 16,10eko ‘CTE1 fully loaded’ (kapitala kalkulatzea, zenbaketa 
iragankorraren arauak kontuan hartu gabe) ratioa eman dio banku gardentasun txosten horrek, hortaz, sektorearen 
batez bestekoari ateratzen dion aldea handitu egin da eta Espainiako Bankaren onena dela dio. 
Lehen seihilekoko emaitzak aintzat hartu izan balira, ‘phased in’ bertsioko Core Tier1 % 16,63raino iritsi zitekeen, 
‘fully loaded’ kaudimena, bere aldetik, % 16,35ekoa izango litzakete. 
Europako Banku Agintaritzaren txostenak dioenez, palankatze ratioan ere -arriskuen pisua neurtu gabe kalkulatzen 
dena- lidergo-kokapen argia du. Kutxabank Taldea berriro ere kaudimen onena duen erakundea da arlo honetan, 
2019ko ekainean % 7,99ko ratioa baitzuen. Errentagarritasunari dagokionez, Kutxabank Taldearen etengabeko 
hobekuntza nabarmendu behar da. Europako Banka Agintaritzaren metodologiaren arabera kalkulatu den RoRC 
(Returnon Regulatory Capital) adierazlea % 8,4an dago kokatuta. Kutxabankek aurrerapenak egin ditu gardentasun 
txostenaren gainerako adierazleetan, hala nola merkatu-arriskuan, kreditu-esposizioetan, arrisku subiranoko 
esposizioetan, zalantzazko saldoetan eta birfinantzatutako esposizioetan. Horrek guztiak Kutxabanken negozio-
ereduaren sendotasuna islatzen du, eta finantza-sistemaren barruan duen posizioa finkatzen du. 

Arautzaileek eta ikuskatzaileek Kutxabanken balorazio positiboa egin dute  
Europako Banku Agintaritzak kaudimenik handiena duen erakundea dela aitortzeari, Europako Banku Zentralak eta 
Ebazpen Batzorde Bakarrak egindako beste ebaluazio batzuk gehitu zaizkio. 

Europako Banku Zentralak urtero egiten du SREP bere ebaluazioa, eta, 2019an, errekerimendu txikiena izan duen 
erakundea izan da, berriz ere, Kutxabank, % 1,20koa hain zuen, eta, bere arrisku-profil murritzari buruz 
gainbegiraleak balorazio positiboa egiten duela erakusten du horrek. Hala, euskal finantza-taldearentzako kapital-
errekerimendu osoa, CET1en % 9,20koa eta kapital osoaren % 11,70ekoa da ekitaldi honetan; beraz, gaur ezagutzen 
diren datuek ere buffer edo kapital-koltxoi handiena duen erakundea dela diote, gutxieneko errekerimenduei 
dagokienez. Gogoratu dezagun, iaz EBAk eta EBZk Espainiako finantza-sistemari egindako estres-probetan 
Kutxabank izan zela Espainiako finantza-sistemaren erakunde liderra,% 13,5eko CET1 ‘phased in’ ratioarekin, eta 
% 13,1eko CET1 ‘fully loaded’ ratioarekin, planteatutako egoerarik txarrenean. 

Gainera, testuinguru okerrenean kapital gutxien desegiten duen erakundeetako bat da Kutxabank, hau da, balizko 
krisialdi egoera berri batean gutxien sufrituko lukeenetako bat, bere negozio ereduari eta arrisku profilari esker. 

Azkenik, aurten, Ebazpen Batzorde Bakarrak igorritako MREL errekerimenduari buruzko erabakiak ezagutu dira, eta 
Kutxabank berriro ere Espainiako finantza sektoreko buru postuetan mantendu da, % 19,5eko errekerimenduarekin; 
erakunde horrek finantza taldearen arrisku eta ebazgarritasun profilean konfiantza duela erakusten du horrek. 
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dohaintza eta herentzia: aldeak 

7 Abe, 2019 

Pertsona batek doan laga gura dionean beste bati higiezin baten jabetza, galdetu ohi dio bere buruari zer 

komeni zaion gehien: bizi bitartean dohaintza bidez eskualdatzea, ala testamentuan lagatzea bera hil ostean 

jaso dezan. 

Normalean zalantza izaten da bietatik zein ote den merkeena; baina badira erabakia hartzeko kontuan izan 
beharreko beste gai batzuk ere. 

Kostu ekonomikotik hasita, formula baten eta bestearen arteko aldea ordaindu beharreko zergetan dago. Honi 
dagokionez, lehenik, esan behar da zerga-ordainketa ez dela berdina autonomia-erkidego guztietan eta, 
Euskadiko kasuan, ez dela berdina hiru Lurralde Historikoetan ere. Hala ere, oro har, esan daiteke zerga 
gutxiago ordaintzen direla ondasunak herentziaz jasotzen badira, bizi bitartean dohaintzaz jasotzen badira 
baino. Eta hori horrela da herentzietan murrizketak aplikatzen direlako heredaturiko ondasunen balioan, eta 
balio hori gainditzen duen zatiagatik bakarrik ordaintzen delako zerga; murrizketaren zenbatekoa hildakoaren 
eta oinordekoaren arteko ahaidetasun-mailaren araberakoa izaten da; beraz, zenbat eta hurbilagokoa izan 
ahaidetasuna, orduan eta handiagoa murrizketa eta, beraz, gutxiago ordaintzen da. Dohaintzetan, ordea, ez 
daude murrizketa horiek, oso kasu zehatzetan izan ezik, adibidez, dohaintza-emailea eta -hartzailea elkarrekin 

bizi diren etxebizitzaren dohaintza kasuan. 

Adibide bat, argiago ikusteko: Bizkaian, aurreko ahaide eta ondorengo baten artean edo ezkontideen edo 
inskribatutako izatezko bikoteko kideen artean oinordetza dagoenean, ez da zergarik ordaintzen jasotako 
ondasunen balio globala ez bada 400.000 euro baino gehiagokoa, eta kopuru hori gainditzen duen zatiagatik 
bakarrik ordaintzen da, % 1,50; baina ahaide horien arteko eskualdatzea bizi bitartean gertatzen bada dohaintza 
bidez, ez da murrizketa hori aplikatzen eta lehenengo eurotik ordaintzen da zerga, baita ere % 1,50. Azken 
batean, eskualdatu gura den higiezinak, adibidez, 250.000 euro balio baditu, dohaintza bidez hartzen duenak 
3.750 euro ordainduko ditu, baina herentziaz jasotzen badu ez du ezer ordainduko, betiere heredatzen dituen 

gainerako ondasunen balioa, higiezinarenarekin batuta, ez bada 400.000 euro baino gehiagokoa. 

Hala ere, kostu fiskala kalkulatzea ez da beti hain erraza izaten. Honela, lehenik, kontuan izan behar da, 
herentzien kasuan, hildakoaren azken bizilekuari dagokion arau fiskalaren arabera ordaintzen dela zerga; 
higiezinen dohaintzen kasuan, berriz, berauen kokalekuaren arabera egiten da zerga-ordainketa. Adibidez, 
Laredon bizi den bizkaitar batengandik heredatzen bada pisua, Bizkaiko Oinordetzen gaineko Zerga aplikatzen 
da; baina pisu hori bera bizi bitartean ematen bada dohaintzan, Kantabriako Dohaintzen gaineko Zergaren 
arabera egiten da zerga-ordainketa. Bestalde, kontuan izan behar da zerga-ordainketa aldatu egin daitekeela 
denborarekin eta, eskualdaketa hil arte atzeratzea erabakitzen bada zerga aldetik merkeagoa delako, gerta 
daitekeela Legea aldatzea eta, une hori iristean, zerga-ordainketa gaur egun dohaintza egitea baino okerragoa 
izatea. 

Baina, lehen nioen lez, baita ere komeni da beste gai batzuk kontuan izatea eskualdatzeko era bat edo bestea 
hautatzeko orduan. Alegia, ez da gauza bera ondasun baten jabetza bizi bitartean lagatzea, ala hil arte horri 
eustea. Garbi dago, dohaintzaren kasuan, dohaintza-emaileak galdu egiten duela emandako ondasunaren 
jabetza eta horretaz erabakitzeko ahalmena dohaintza egiten duen mementotik; testamentuz eskualdatzea 
erabakitzen badu, ordea, gorde egiten du horren jabetza eta horrekin gura duena egiteko aukera bizi den 
bitartean, baita testamentua aldatu eta beste pertsona bati lagatzeko aukera ere. 

Azken horrek, inplikaturiko aldeetako bakoitzari komeni zaionaren arabera bi aukerak aztertzera garamatza. 
Zalantza barik, ondasuna eskualdatzen duenaren ikuspegitik, lasaitasun handiagoa ematen dio herentziazko 
eskualdatzeak, aukera baitu iritziz aldatzeko; aitzitik, hartzaileari dohaintza interesatzen zaio, zerga aldetik kostu 
handiagokoa izan arren, jabetza berehala eskuratzeko ziurtasuna baitu horrela, eta borondatez aldatzeko 
aukera ere bazterturik geratzen da. 

Hala ere, eskualdatzeko bi bideek onartzen dituzte bi alderdien interesak bateragarri egin ahal izateko legezko 
formulak. Honela, dohaintzaren kasuan, gozamen-erreserbaren ituna egin daiteke, itzulketa edo 
lehengoratzekoa, edo xedapen-ahalmenaren erreserba. Bestalde, herentziazko eskualdatzea oinordetza-itun 
bidez bidera daiteke. Baina leku-arrazoiak direla medio, hauen azterketa beste artikulu baterako lagako dugu 

Leioa Udal Aldizkaritik hartutako dokumentua eta Rodolfo J. Soto Fernández Leioako notario jaunaren baimenarekin 
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Hipoteka-maileguen erreforma. Aldatu diren beste gauza 

batzuk (II) 

19 Aza, 2019 

Aurreko artikuluan, uztailean argitaraturiko hartan, hipoteka-maileguen erreforma egin berriaren gaia jorratu 

zen, baina, leku mugatuagatik, gauza bat bakarrik aztertu zen: zer-nolako maileguei eragiten dien araudi berriak, 
eta zein den horiek formalizatzeko jarraitu beharreko prozedura. Orain beste gai batzuk aztertu behar ditugu, 
hauetan ere lege-aldaketak izan dira eta. 

Horien artean daude, ziur asko erreformaren gai izarrak izan direnak, alegia, zoru-klausulak eta hipoteka-
mailegu baten formalizazioak sortzen dituen gastuak. Gero badira legeria berriak arautu eta aldatu dituen beste 
gai batzuk ere (esate baterako, berandutza-interesen kasua, mailegua aldez aurretik amortizatzeagatiko 
komisioak eta abar), baina hauen iruzkina hurrengo artikulu baterako lagako dugu. 

Zoru-klausulekin hasita, gogoratu behar da Auzitegi Gorenak sekula ez zuela esan deusezak zirenik. Horiek 
baliogabetu zituzten epaiak honako hauetan oinarritu ziren: alde batetik, ez zirela behar hainbat argi eta 
gardenak bezeroak beraien garrantzi ekonomiko eta juridikoa kalibratu ahal izateko; eta bestetik, maileguaren 
baldintzak ez zitzaizkiola behar hainbateko aurrerapenez jakinarazi bezeroari, beste kreditu-erakunde batzuek 
eskainitakoekin alderatzeko aukera izan zezan. Hala ere, lege berria urrutirago doa eta zorrotz ezartzen du 
interes aldakorreko maileguetan ezin dela finkatu beheko mugarik, hau da, ezin da gutxieneko interes bat ezarri, 
eta horrek zoru-klausulak ez-legezko bihurtzen ditu. 

Interes-tasaren jaitsierekin zuzenean lotuta berau negatiboa izatera iristeko aukera dago, eta orduan zalantza 
sortzen da ea horren ondorioz kreditu-erakundeak ordaindu beharko ote lizkiokeen interesak zordunari, eta ez 
alderantziz. Aukera hau planteatzen hasi ziren interesaren aldaketarako erabiliena den erreferentzia (Euriborra) 
zeroren azpitik jarri zenean. Hau lehenengo aldiz 2016ko otsailean gertatu zen eta, ordudanik, negatiboa izaten 
jarraitzen du; zehatz esanda, artikulu hau idazteko unean, bere balioa -0,368 da. Ondorioz, orain berrikusi 
beharreko mailegu baten interes-tasa Euriborrari diferentzial bat, adibidez, 0,30ekoa, batuta lortuko balitz, 
aterako litzatekeen tasa % -0,068koa izango litzateke. Zer suposatuko luke horrek, bankuak bezeroari interes 
hori ordaindu beharko liokeela ala, besterik gabe, ulertuko litzateke maileguak ez duela interesik eta bezeroak 
maileguan jasotako kapitala bakarrik itzuli beharko lukeela? Egoera posible horren inguruko zalantzak argitzeko, 
kreditu-erakunde ia guztiek klausula bat jartzen zuten beren maileguetan, esanez interesa sekula ezin zela zero 
azpikoa izan, eta horrek, zelanbait ere, zoru bat sartzea esan gura zuen. Horrela, bada, lege berriak argi eta 
garbi dio aldaketen menpe dagoen mailegu baten interesa sekula ez dela negatiboa izango, horrela behin betiko 
argituz gai hau, aparte lagata bankuak sartu duen edo ez aurreikuspen hori bere klausuletan. 

Gero bada beste gai eztabaidatu bat ere, ea nork ordaindu behar dituen hipotekaren formalizazio-gastuak. Lege 
berriaren aurretik ohikoa zen hipoteka-maileguen eskrituretan zera ituntzea: zordunak bere gain hartuko zituela 
eragiketaren gastu guztiak (higiezin hipotekatuaren tasazioa, notarioaren ordainsariak, hipoteka Jabetzaren 
Erregistroan inskribatzearen ondoriozko arantzelak, dokumentua izapidetzen duen kudeaketa-enpresaren 
ordainsariak, etab.). Hala ere, Auzitegi Gorenak ezarri zuen zein alderdi kontratatzailek ordaindu behar zuen 
gastu bakoitza, kontuan izanda nori egiten zion mesede edo nori interesatzen zitzaion, eta azken erabakia hau 
izan zen: eskritura eta gestoria erdibana ordaindu behar zirela eta erregistroko inskripzioa bankuak. Gai honetan 
etorkizunean gatazkak saihesteko, lege berriak ezin argiago finkatzen du nork ordaindu behar duen gastu 
bakoitza. Honela, bankuak hipoteka-maileguaren eskritura egiteko gastu guztiak eta hori Jabetzaren 
Erregistroan inskribatzekoak bere gain hartu behar ditu, baita dokumentua izapidetzen duen gestoriaren 
ordainsariak ere. Bestalde, bezeroak higiezinaren tasazioa ordaindu behar du eta higiezin hipotekatuaren 
asegurua. 

Egintza Juridiko Dokumentatuen zergari dagokionez, legeak dio zerga-araudiak ezarriko duela nork ordainduko 
duen. Honetaz kontuan izan behar da, aurreko artikulu batean azaldu zen lez, EAEn ─Espainiaren gainerakoan 
ez bezala─ ez dela aldatu zerga-araua eta zerga honen subjektu pasiboa zorduna dela oraindik ere; baina 
kasurik gehienetan ez du ordainduko, zeren eta maileguaren helburua ohiko etxebizitzaren erosketa 
finantzatzea denean, salbuetsita baitago zerga ordaintzetik. 

Leioa Udal Aldizkaritik hartutako dokumentua eta Rodolfo J. Soto Fernández Leioako notario jaunaren baimenarekin 
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Gure webgunean argitaraturiko beste artikulu batzuk 

Gure webgunean argitaraturiko eta bertan irakur ditzakezuen beste artikulu batzuen aurkibidea duzue hemen 

laburtuta. 

 
 
ROSARIYO … (07-07) 

… Zirrara handia eragin zidan zerbait oroituz idatzi dut hau… 

EMAKUMEAK … (18-07) 

… Gaur goizean bertan entzun dut elkarrizketa bat… 

Denbora-pasa: Sudoku… (24-07) 

Ba, hori, denbora pasatzeko. 

KAZÁN … (23-08) 

Hiririk zaharrena handien artean, eta handiena zaharren artean. 

MOSCÚ … (08-09) 

…Hainbeste gauza interesgarri dago Moskun ikusteko, ezen kosta egiten baita bizpahiru egunetarako batzuk 

aukeratzea. 

MONGOLIA eta ULAN BATOR … (28-09) 

Mongoliako herriarentzat, Gengis Khan da bere heroi nagusia... 

IMSERSO 19/20 … (01-10) 

Datorren urriaren 16an, eguen edo ostegunean, hasiko da Imsersoko bidaien merkaturatzea... 

BILBAO MILAN GENOVA… (13-10) 

…Oso bidaia polita daukagu Milan eta Genovara Italian... 

argazki-lehiaketa: irabazleak… (22-10) 

Lehiaketa irabazitako 3 argazkien irudiak 

SAN PETERSBURGO… (26-10) 

Batzuentzat errusiar-kutsu gutxieneko hiria Errusian. Niretzat, zoragarria eta paregabea… 

Notarioaren erantzuna: Hipoteka-mailegu berriak. Zer aldatu da?… (29-10) 

Joan zen ekainaren 16an sartu zen indarrean higiezinen kreditu-kontratuak arautzen dituen Legea… 

Tansiberiarraren bidetik… (04-11) 

… bidaiaren programaren aurkezpena 

Elikagaien Bilketa Erraldoia… (05-11) 

…gure laguntza behar dute… 

Kutxabank albisteak… (24-07, 18-09, 31-10) 

Kutxabankek bidalitako albisteak… 

bazkideen urteroko bazkaria (7 Aza, 2019)… (4-12) 
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Eskaintzak 

 

Gure taldearentzako eskaintza esklusiboak dira. Gure webgunean dituzue horien xehetasunak eta lortzeko era. 

Sustapen-kodeak posta elektronikoz bidali ziren. Aurkitzen ez badituzue, eguen edo ostegun goizetan Elkartera 

deitu dezakezue edo mezu bat bidali hona:  asojubibbk@gmail.com 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
B the travel brand-ekin 

akordioa berriztatzea 

(2020-12-31ra arte) 

Butamarta olio eskaintza 

(2019-12-31ra arte) 

Fincas Valpiedra ardo-

eskaintza berriztatzea 

Laranjak eta mandarinak etxera 

ekartzeko eskaintza (2020-04-30era arte) 

https://asojubibbk.es/acuerdo-b-the-travel-brand/
https://asojubibbk.es/oferta-aceites-butamarta/
https://asojubibbk.es/nueva-oferta-de-vinos-de-fincas-valpiedra/
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