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2023 honetan, Itsasmuseumek bere 20. urteurrena ospatzen du, 155. 
urteurrena betetzen duten dike batzuetan oinarritzen den museo gaz-
tea, bere bilduman 111 urteko Portu gangilea bezalako ontziak daude. 
Pandemia atzean utzi, aurrera ilusioz begiratu eta kultur proposamen 
erakargarriz betetako urteari hasiera ematen diogun unean iristen di-
ren efemerideak.

Ekimen horiek pertsona guztiek gozatzeko aukera izan dezaten, aspal-
di ekin diogu irisgarritasunaren bideari, eta urrats txikiak eman ditugu 
urtero, gero eta jende gehiagok eskura izan dezan kultura. Egoitz Arbe 
museoko Hezkuntza arduradunak ildo horretan ezarri ditugun neurri 
batzuk azalduko ditu.

Otsailean, surfa oso presente egongo da museoan; alde batetik, Sur-
fing Euskadi aldi baterako erakusketarekin; hilaren 23tik 26ra bitar-
tean hartuko dugun Laboral Bilbao Surf Film Festival jaialdiarekin; eta, 
azkenik, zenbaki honetan azaltzen den Jorge López de Gereñu dizipli-
na anitzeko artista eta surflariaren Surf like you are, Live like you surf 
erakusketari esker.

Eta, azkenik, museoaren bi apustu estrategiko. Batetik, Antxustegiaren 
zaharberritzea, bere historiaren dokumentazioa biltzen duena, kasu 
honetan bezala, gure Itsaslagun Carlos Pueyok azaldutako aparailua-
ren bilakaera. Eta, bestetik, ahozko memoria, babesten ere saiatzen 
garen ondare ukiezina, eta Itsasmuseumeko arduradun Nerea Alde-
koak bizitza osoan itsasadarrari eta itsasoari estu lotuta egon den 
Jone Marcaida emakume baten bizipenak dakarzkigu.

Jon Ruigómez Matxin
Itsasmuseum Bilbao
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Deklarazio Unibertsalaren 27.1 ar-
tikuluan jasotako oinarrizko esku-
bidea da: “Pertsona bakoitzak es-
kubidea du komunitatearen bizitza 
artistiko eta kulturalean askatasu-
nez parte hartzeko”. Ho rregatik, 
lehentasuna izan behar du mu-
seoak hurbildu eta eskuragarriago 
bihurtzeak.
Itsasmuseum-en egunero egiten 
dugu lan eskaintzen ditugun zer-
bitzuak hobetzeko, eta, beti ere, 
erabiltzaileengan pentsatuz egiten 
dugu hori, haiei eskaintzen bai-
tizkiegu beren beharretara ego-
kitutako jarduerak, baliabideak, 
zerbitzuak eta guneak, horrela, 
pixkanaka-pixkanaka eta konpro-
misoz, irisgarritasun unibertsa-
lerantz aurrera eginez.
“ItsasCaixa” programari esker, 
La Caixa Fundazioaren eta mu-
seoaren arteko lankidetzakoa, 

Museo irisgarriago  
baterantz nabigatzen
Egoitz Arbe Iriondo

Gaur egun, gizakiaren kezkak per-
tsona guztiek aukera berdinak iza-
teko eta gure oinarrizko be harrak 
asetzeko ideiara jotzen du. 
Kontuan hartzen badugu biztan-
leria zahartzen ari dela eta gero 
eta pertsona gehiagok dutela ez-
gaitasunen bat, ulertuko dugu 
irisgarritasun unibertsalaren ga-
rapenak, ezgaitasunen bat duen 
jendearentzat ez ezik, gizarte 
osoarentzat ere onura dakarrela. 
Horregatik, Itsasmuseum-en guz-
tiok kulturarako sarbidea izatea 
lortu nahi genuke, gure kasuan  
itsas kulturarako. Giza Eskubideen 

PIEZA. Itsasmuseumeko 
itsas bildumari balioa 
emateko atala, pieza 
nabarmenduaren, pieza 
zaharberrituaren edo 
dohaintzan jasotako 
ondasunaren bidez
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eskaintzen ditugun jardueretako 
batzuk doakoak dira irabazi-as-
morik gabeko erakundeentzat eta 
edozein minusbaliotasun fisiko 
(motorra, ikusmenekoa, entzume-
nekoa, organikoa edo kognitibo-in-
telektuala) dutela egiaztatutako 
pertsona-taldeentzat, baita gizar-
te-bazterkeriako edozein egoera-
tan daudenentzat ere. Jarduera 
horiek bisitarien beharretara ego-
kitzen dira, erreserba egitean ja-
sotzen den informazioari esker.
Horrez gain, iaz irisgarrita-
sun-plan bat jarri genuen martxan. 
Eusko Jaurlaritzak egindako diag-
nostikoa hartu dugu erreferentzia, 
eta, ondoren, barne-hausnarke-
ta sakona egin dugu, museoaren 
irisgarritasunaren arloan dituen 
indarguneak ez ezik ahuleziak 
ere aztertzeko. 5 urteko iraupena 

duen plana da, eta urtero behar 
diren hobekuntzak egingo ditugu, 
bisitarien beharrak asetzeko.
2022an, honako ekintza hauek 
egin ditugu:
1. Museoak bisitariei eskaintzen 

dien irisgarritasunari buruzko in-
formazioa eman webgunean.
2. Ohartarazleak instalatu, ko-

mun irisgarrietatik larrialdi-deia 
egin ahal izateko.
3. Taka-taken, gurpil-aulkien eta 

bastoi-aulkien doako mailegu zer-
bitzua eskaini leihatilan hala esk-
atzen duten bisitariei.
4. Entzumen-urritasuna duten 

pertsonentzako begizta magneti-
koak jarri leihatilan eta auditoriu-
mean.
5. Bisitaldi gidatuen zer-

bitzua eskaini, zeinu-hizkuntza-
ko inter pretearekin (ZHE) edo  
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begizta magnetikoekin, entzumen-
ezgaita suna duten pertsonentzat.  
Horrez gain, jendearentzako arre-
tako pertsonok 30 orduko on line 
trebakuntza-ikastaroa egin dugu 
zeinu-hizkuntzan, Euskal Gorrak 
elkarteak emana, eta horrek, etor-
kizunean, entzumen-ezgaitasuna 
duten bisitariei laguntzeko zer-
bitzua hobetzen lagunduko digu.
6. Ezgaitasun kognitibo edo in-

telektuala duten pertsonentzako 
bisita gidatua eskaini. Proiektu 
hau ongi burutu dugu Gorabide-
ren lankidetzari esker. Museoko 
leihatilan doan eska daitekeen 
mapa baten eta 4 bideo eskura-
garriren bidez, bisitariek Euskal-
duna ontziolak modu autonomoan 
bisitatzeko aukera izango dute. 
Bisita museoaren barruan hasi 
eta kanpoan amaitzen da. Lau bi-
deoek erraz irakurtzeko moduko 
gidoi bat dute, azpitituluekin, eta 
minusbaliotasun kognitibo edo 
intelektuala duten pertsonentzat 
irisgarriak dira. 
Kontuan hartu behar da museoak 
eskaintzen dituen gune eta jar-
duerak irisgarriak izateaz gain, 
pertsonok ere irisgarriak izan be-
har dugula. Horregatik, 2019an, 
Gorabideko zenbait kidek gai  
horri buruzko prestakuntza eman 

ziguten, eta “Gorakide” bereiz-
garria eman ziguten. Esan daite-
ke inflexio-puntua izan zela ko-
lektibo horren beharrez benetan 
jabetzeko.
Amaitzeko, eskertuko genizueke 
irisgarritasuna hobetzeko kome-
nigarritzat jotzen dituzuen irado-
kizun guztiak museoarekin parte-
katzea, elkarrekin eraikitzeko, ez 
bakarrik museoa, baizik eta gizar-
te gero eta integratzaileagoa eta 
eskuragarriagoa ere.
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Nuevo Anchústegui baxurako atun-
ontzia, Ondarroako oinarri-portu-
an “La Señorita” izenez ezaguna 
bere itxura dotoreagatik, 1958an 
eraiki zuten marinel-herri horre-
tako Arriola ontziolan. Bizitza 
luzea izan zuen arrantzan, harik 
eta laurogeita hamarreko hamar-
kadaren amaieran Itsasmuseumi  
dohaintzan eman zioten arte, EUS-
KALDUNA ontziola ohietako 1. dike 
lehorrean erakusteko.
MARÍTIMAS - ITSASOKOAK ize-
neko atal honetan, arrantza-apa-
railuen konfigurazioaren bilakaera 
gogoratuko dugu labur-labur; izan 

ere, arrantza-aparailuena izan 
zen hark izandako aldaketa na-
gusia, arrantza-ontziaren gaine-
rakoa jatorrizko eraikuntzarekin 
bat baitzetorren, aldaketa bat edo 
beste gorabehera, jatorrizko erai-
kuntzari fidel.
Esan beharra dago arran tza-
ontzien bilakaera horiek naturalak 
direla; izan ere, bizitza balia garrian 
zehar, agertzen diren aldaketa 
eta aurrerapen teknikoetara ego-
kitzen dira, eta beti bilatzen dute, 
logikoa denez, errentagarritasun 
handiagoa lortzea beren lanean, 
kasu honetan arrantzan.
Orri honetan Nuevo Anchústegui-k 
izan zituen hiru alderdi nagusiak 
ikus ditzakegu.
Lehenengo marrazkian ikusten da 
1950eko hamarkadako konfigu-
razio tipiko batekin uretaratu zu-
tela ontzia: hiru mastako sokate-
ria, horien artean nabarmenenak 
popakoak izanik, bata zuzenean 
guardakalorrari lotua eta bestea 
mesanakoa, aurrekoarekin bat 
eginda profil metaliko batzuen 
bidez, “zubi” moduko bat osatuz. 
Egitura horretatik zintzilik polea 
batzuk zeuden, eta polea horieta-
tik aparailu bat irristatzen zen, 
arran tzaleek istriborreko bandatik 
beita biziarekin jasotzen zituzten 

Nuevo Anchústegui  
eta haren bilakaera, 
aparailuak 
Carlos Pueyo

ERAIN. Erain proiektuaren 
eta, zehazki, Antxustegi 
ontziaren zaharberritzearen 
bilakaeraren berri emateko 
atala
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hegalaburrak altxatzen laguntze-
ko. Kanabera bakoitzaren punta 
polea bati lotuta zegoen, eta bi 
gizonen artean Thunnus thynnus 
izeneko atun gorriaren edo he-
galaburraren gisako atun pieza 
bakoitza altxatzen zuten. Espezie 
hori tamaina handikoa izan ohi da, 
eta, horregatik, aparailu osoa be-
har izaten zen jasotzeko. Arrain- 
sarda aurkitu ondoren egiten zen 
arrantza-mota hori, eta ontzi gel-
dian.
Aparailu horretaz gain, Thunnus  
alalunga hegaluzea harrapatze-
ko ere arrantzatzen zuen atun-
ontziak, “kurrikan” edo “a la cacea” 
modalitatean; hegalaburraren ar-
rantzan ez bezala, abiadaz (arran-
tza-ontzia mugituz) egiten zen 
hori, eta horretarako, bi urkila-pa-
re erabiltzen ziren, uztaiz hornitu-
ta, uztai horiek aparailuei gida-la-
na egiteko beren beitekin. 
Zubiari dagokionez, ikus dezakegu 
bi balkoi zituela, banda bakoitze-
ko bana; beraz, zati hori aire za-
balean geratzen zen, eta, gainera, 
barru ari lekua kentzen zion.
2. profilean ohartzen gara zu-
bia zabaldu egiten dela alboko 
balkoiak itxita, eta, beraz, pa-
troiarentzat bizigarriagoa dela. 
Gainera, espardel bat agertzen 

da, salbamendu-txalupa automa-
tikoak zamatzen ziren lekua, eta 
eskifaiarentzat babesleku gisa 
erabilgarri, guardakalorraren 
atzean. Butanoak jatorrizko koka-
penari eusten dio.
Aparailuari dagokionez, aldake-
ta handia dago. Mesanako masta 
eta haren polea-egitura desager-
tu egiten dira, masta guztietako 
fletxasteak kentzen dira, eta “in-
guraketa-artearen” sarea ontzira 
igotzeko erabiltzen den polipas-
to batez hornitzen da atunontzia. 
Gainera, biragailu bat instalatzen 
da trinket-mastaren atzean, zere-
gin horretan laguntzeko. Kendu-
tako popako egituraren ordez, po-
pako mastaren muturra triangelu 
metaliko batekin armatzen da, eta 
bertan hegalaburra harrapatzeko 
poleak jarriko dira.
Azken profilera pasatuz, ikusten 
da halagailua hirugarren masta 
batean muntatu dela, ababorre-
ko korridorean, guardakalorraren 
ondoan. Bi masta horiek hodi-sa-
re baten bidez elkartuta geratzen 
dira, eta, hala, erresistentzia han-
diagoa lortzen da egitura osoan.
Muntaketari dagokionez, WCa ken-
du eta popara eramaten da, es-
pardela jatorrizko tamainaren ia 
bikoitzera luzatzeko aprobetxatuz.
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Azken konfigurazio horrekin, ar-
rantzan aritu zen Itsasmuseume-
ra eraman zuten arte, Euskaldu-
nako 1. dike lehorrean museoaren 
ontzi-bilduman sartzeko.

Eraini buruz gehiago
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Duela bi urte, Getxo Jazz 2021 
jaialdian, Rios Negroes/The Art 
Ensemble Of Bags aurkeztu nuen, 
arrakasta eta oihartzun handiena 
izan duen proiektua nire bi pasio-
ak, artea eta musika, elkartzen 
aritu naizen 35 urte baino gehia-
goan. Chicagoko musikarien erre-
tratuak dituzten paperezko berro-
gei poltsa ziren, tintaz eta tenperaz 
eginak. Getxoko RKEn egindako 
erakusketaren inaugurazioan, 
surf aren munduko nire lagunek, 
nire beste pasio handi batekoek, 
gure kirolarekin eta hura bizitzeko 
moduarekin horrelako zerbait egin 

nezakeela iradoki zuten. Annika 
Von Schützek konbentzitu nin-
duen hori egiteko eta Portugalgo 
Ericeirako Surf Film Festivalen 
aurkezteko. Bera da zinemaldiari 
lotutako Surf Art erakusketaren 
zuzendaria, eta bere Set Up To Sell 
filma, proiektu honen behin betiko 
eragina eta inspirazioa.
Hainbat markatako 19 paperezko 
poltsa zeuden aurkeztu genuen 
bertsioan; poltsa horietan, surf-
lari batzuk ageri dira, marka ho-
rietako bakoitzarekin harreman 
berezia dutenak edo izan dutenak. 
Aukeratu nituenak ez daude hor 
beren ospeagatik edo lehiakide 
famatuak izateagatik, nahiz eta 
batzuk hala izan diren. Hor dau-
de gizarte-proiektuetan edo ingu-
rumena babesteko proiektuetan 
parte hartu dutelako, edo, besterik 
gabe, egoerak gainditu izanaren 
adibideak direlako, beren norta-

Surf Like You Are, 
Live Like You Surf
Jorge López de Guereñu 

ALDI BATERAKOA. 
Uneko aldi baterako 
erakusketarekin zerikusia 
duen alderdiren batean 
sakontzeko atala
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sunarengatik edo kirolarekin eta 
naturarekin erlazionatzeko eta 
interesatzen zaizkidan balioak 
transmititzeko moduarengatik. 
Surfari buruzko nire ikuspegi be-
rezia da, protagonistek, industriak 
eta merkatuak ingurumenarekin, 
kirolarekin eta haren funtsezko 
balioekin duten harremanari bu-
ruz dudana.
Bilbon ikusiko den bertsio berri ho-
netan, tokiko beste surflari batzuk 
eta kirol honek gure lurraldean 
duen historian garrantzitsuak di-
ren surfaren industriako pertso-
nak ikusiko dira. Proiektu beraren 
formari dagokionez, oso desber-
dinak diren bi aldaera agertuko 
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Uribe Kostako hondartzetan filma-
tutako hiru taula horiek ere. Hiru 
shaperrez eta nitaz gain, Jorge  
Imbert bizkaitarra ere agertzen 
da, Europako lehen surflari pro-
fesionala, eta hiru taula horietako 
batekin surfean aritzen da.
Erakusketan, Itsasmuseumeko 
Carol Iglesias Espazioa aretoan, 
hiru taulak egongo dira, Surf Like 
You Are eta Live Like You Surfen 
hiru bertsioekin batera, baita Maya 
Zagurskayaren argazki batzuk ere, 
filmazioan hartutakoak, eta pan-
taila batean filma proiektatuko da, 
Itsasmuseumeko bertako audito-
riumean aurkeztu ondoren.

Aldi baterako erakusketak ikusi

dira, halaber, lehen aldiz, bakoitza 
surflari baten gainean kokatu-
tako paperezko poltsez osatuta-
ko bi eskultura, eta, seguruenik, 
aurtengo Rockawayko (New York) 
emakume-zinemaldian aurkeztu-
ko ditugunak, Bilboko erakusketak 
otsailean Itsasmuseum Bilbaon 
egingo den Laboral Kutxa Bilbao 
Surf Film Festival jaialdia sustatu-
ko du. 
Zuzendariak iradoki zidan surf-
ohol batzuk margotzeko erakus-
ketarako, eta hiru taula egin eta 
pintatzea erabaki nuen beste ar-
te-mota horren historia irudika-
tuko zuten hiru tailerretan: lehen 
surf-tauletako artisau-manufak-
tura industria nola bihurtu zen 
Bizkaian, Europako beste leku 
batzuetan bezala. Zinemaldiko 
zuzendariak prozesu hori filmatu 
egin behar zela planteatu zidan, 
eta hortik sortu zen El Alma filma.
Annika Von Schützek zuzendua, 
Sunny Breggerren laguntzare-
kin, 10 minutu baino gutxiagoko 
dokumental laburra da, eta Eus-
kal He rriko eta, zehazki, Bizkaiko 
surfaren historiaren zati bat kon-
tatzen du. Bizkaiko tailerretan eta 
hainbat tokitan filmatutako irudiak 
eta elkarrizketak nahasten dira 
filmean, baita surfeko irudiak eta 

https://www.itsasmuseum.eus/eu/ezagutu/aldi-baterako-erakusketa/
https://www.itsasmuseum.eus/eu/ezagutu/aldi-baterako-erakusketa/


13

azken hori, aita, Tomás Ruíz de 
Velascorentzat, Labe Garaientzat 
eta Gandara, Sota y Aznar eta gisa-
ko beste ontzi-enpresa batzuentzat 
lan egiten zuen ontzi-amarratzaile, 
txalupari eta hornitzailea. Gazte hil 
zen ahizpa biki bat izan zuen María 
Juanak, eta bera baino bi urte za-
harragoa zen beste bat ere bai.

Jone Marcaidaren 
historia
Nerea Aldekoa Viar

Itsas Istorio bat baino gehiago, 
Jone Marcaidarena itsasadarra-
ren inguruan bizi izan den emaku-
me baten historia da. Ibilbide la-
bur baina bizi batean amarratzaile 
gisa lan egin zuen aitzindari baten 
historia berezia da, Bilboko Portu-
ko eta Itsasadarreko Barne Trafi-
koko Patroi titulua lortu zuen le-
hen emakumea izandakoarena.
Erandioko Jose Luis Goyoaga 
etorbideko 27. zenbakian jaio zen, 
1951ko uztailaren 25ean, María 
Juana Marcaida izenez.
Rosario Pardoren (Charo) eta Flo-
rentino Marcaidaren alaba zen, 

ITSAS ISTORIOAK. Itsas 
gaietako artikuluak edo 
itsasoarekin zerikusia duten 
pertsonen elkarrizketak 
dituen atala

Familiak gasolinoen flota txiki bat 
zeukan –Obieta, Juan Manuel eta 
Juana–, eta etxeko emakumeen 
izenak zituzten txalupa batzuk –
Charito, Begoñita eta Mirenchu–, 
egokitzen zen lanaren arabera 
erabiltzeko.
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Horrez gain, ikaztegi bat ere bazu-
ten Erandioko lonja batean. Lonja 
horretan, gainera, itsasontzientza-
ko babesak egiten zituzten, eskuz, 
familiako lau kideek.

Haiena izan zen telefonoa instala-
tu zen Erandioko lehen etxebizitza, 
portuko gidarien, ontzi-enpresen 
eta atoiontzien abisuak jasotzeko. 
Egunero, 24 orduetan, norbaitek 
guardian egon behar zuen, zer-
bitzuren baten premiaren berri 
emateko deitzen bazuten ere.
8 urte besterik ez zituela, aitak zi-
tuen ikusmen-arazoak zirela eta, 
zelatari gisa laguntzen hasi zen, 
Jonek deskribatzen duen bezala, 
“zelatari” joatea beste lanik gabe, 
jolas bat hasieran, gero lanbide 
bihurtuko zena.
Zerbitzu bat zegoenean eskolan 
baldin bazegoen, mojak amaren 
deiaren berri ematen zion eta es-
kola utzi eta itsasadarrera joaten 
zen, aitaren ondora. Gisa berean, 

zinemara joanez gero, langileei 
esan behar izaten zien non eseri-
ko zen, eta, beharrezkoa zenean, 
etxekoa balitz bezala joango ziren 
haren bila. Beti egon behar zuen 
aurkitzeko moduan.

Egin beharreko jarduerarik ez ze-
goen egunetan, familiarentzako 
txangoetan joaten ziren Asua ibai-
ra “yate bat duenaren antzera”, eta 
Lutxanako zelaian jaten zuten.

12 urte zituela erori zen lehen al-
diz uretara, otsaileko goiz batean, 
elurbustiarekin, txalupako gaso-
lio-hondarrekin irrist eginda. Ez 
zekien igerian, eta jaka bustiaren 
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pisuak gogor bultzatzen zuen 
hondorantz. Zorionez, aitaren la-
guntzaile batek lortu zuen hura 
doi-doi ateratzea, larri-larri. Mo-
kasinak galdu zituen, lokatzean 
trabatuta. Errepidea zeharkatu, 
etxera igo, arropa bustia kendu eta 
amak alkoholarekin igurtzi zuen, 
berotzeko. Botila bat esne eman 
zioten edateko, akaso irentsitako 
ur kutsatuaren antidoto gisa, eta 
arropa lehorra jantzi eta itsas-
adarrera itzuli zen.
Hasieran, Jonek aitarekin joan bes-
te lanik ez zuen egiten, eta, denbo-
rak aurrera egin ahala, lanbideko 
zenbait lanetan laguntzen zuen, 
era autonomoan lan egin arte, 
hala nola, sisga botatzea, estatxak 
jasotzea, estatxak mutiloietan 
sartzea, tiradetako imadak jaso-
tzen edo lotzen laguntzea, arraun 
egitea, ontzioletako langileak era-
matea eta abar.

Ez zuen bere betebeharra 
zalantzan jartzen, ez zegoen bes-
telako biderik. Etxean ez zegoen 
gizonezkorik, eta ahizpak ahal 
bezain laster utzi zion ardura hori 
bere gain; beraz, beti onartu zuen 
ezinbestean egon behar zuela, 
nahitaez. Hala ere, batzuetan go-
gorra zen: adin horietan lan egiten 
zuen haurrik ez izateaz gain, ez 
zen aintzat hartu ere egiten nes-
kato batek lan egiteko aukera, eta 
hala adierazten zion aitarekiko eta 
alabarekiko ezinikusia zuen itsas 
kabo batek. Jonek dioenez, gizon 
hark uretaratzeetako giro zalapar-
tatsua eta ikusleen presentzia ba-
liatzen zituen aitari alaba uretatik 
atera zezan oihu egiteko. Lehenik 
eta behin, emakume izatea aurpe-
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giratzen zion, eta, ondoren, behar-
rezko titulazio eta adinik eza.

Egoera lotsagarri hori area-
gotu egiten zen bere adine-
ko neska-mutilekin, batzuetan 
amabitxiaren seme-alaba dotore 
jantziekin. Deserosotasuna larria-
gotu egin zen nerabezaroa iriste-
an, eta gau askotan ohean gordeta 
negar egiten zuela kontatu izan 
du. Hala eta guztiz ere, eta kon-
traesana dirudien arren, ondo pa-
satzen zuela dio, agian txaluparien 
arteko adiskidetasun-giroagatik; 
Arrillaga, Llona, Totoa… baita le-
hia izanda ere. Alde horretatik, ez 
du gogoratzen ez liskarrik, ez hitz 
txarrik, eta esaten du bai aitaren 
laguntzaileek bai gainerako langi-
leek taldeko beste edozein modu-
an errespetatzen zutela: babestu-
ta sentitzen zen.
Hazi zenean, ordea, kritikek aitari 
zer-nola eragiten zioten ohartzen 
hasi zen, eta 17 urterekin, 1968ko 

otsailaren 23an, Bilboko portuko 
eta itsasadarreko barne-trafikoko 
patroi izateko azterketara aurkez-
tu eta gainditu egin zuen. Azterke-
ta hori egin zuen lehen emakumea 
izan zen. Baina ez zioten titulua 
eman, emakumea zelako. Hala ere, 
nabigazio-libretarekin, Florentino 
Marcaidak Obieta gasolinoan la-
nean sartu ahal izan zuen. 1980an, 
demokrazian, berriro es katu zuen; 
berriro ere ezezkoa jaso ondoren, 
Madrilera jo eta handik baiezkoa 
jaso zuen.
Behin batean, La Navaleko bi lan-
gilerekin gatazka izan zuen; kai-
tik itsas ontzi baten probetara zi-
hoazela, oihu egin zioten, presa 
zutela eta arinago joateko esanez. 
Orduan, inguruan zegoen jaun 
frantses batek, Tomás Ruíz de 
Velascoren zuzendariordeak, pu-
blikoki gaitzetsi zituen gizon haiek, 
Jone lanean ari zen langile bat 
zela esanez, haiek bezala. Geroa-
go, barkamena eskatu zioten per-
tsonalki, eta Jonek ga rrantzi han-
dirik eman gabe go goratzen du 
hura: “Orduan horrela ziren gauzak 
eta ez zaio bueltarik eman behar”.
18 urte zituela, Bilboko Portu Au-
tonomoaren sorreraren ondorioz 
aitaren jarduera atzera-bueltarik 
gabe gainbehera zihoala, gero se-



Jone Marcaidaren historia da hau. 
Ontzi-enpresak, ontziolak, kaiak, 
maniobrak, itsasontziak, ibilbi-
deak, lanbideak, eta, batez ere, 
Itsasadarra populatu izan duten 
pertsonak oso ondo ezagutzen di-
tuen emakumea, hainbeste goza-
tu duena eta gaur egun ere bere 
egongelatik gozatzen jarraitzen 
duena: “Itsasadarra kentzen badi-
date, hiltzen naute”. 
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nar izango zuen gizonaren (Tomás 
Ruíz de Velascon lan egiten zuen 
arotza) bikotekide egin zen. Senar-
gaia Jone bere lanetan ordezten 
hasi zen eta, Jonek dioenez, “erre-
tiratu egin zuen”; hori ez du berak 
inoiz inposizio gisa bizi izan, aska-
pen gisa baizik.
Gaur egun, 72 urterekin, Jonek Bil-
boko itsasadarreko kresalak han 
bizi eta lan egiten dutenei ematen 
dien izaerari eusten dio. Erandion 
bizi da oraindik, eta haurtzaroko 
ikuspegi bera du, Jose Luis Goyoaga  
etorbideko 22. zenbakian, hazi zen 
etxea zegoen lekutik bost ataritara 
baino ez.

Balkoia beti dago irekita, eta it-
sasadarrak orain dela gutxi arte 
izandako bizitzaren nostalgiari pa-
satzen den ontzi bakoitzari argaz-
kiak eginez egiten dio aurre.
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