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B

ermeok irailleko 15an ospatuten dau Begoñako Ama Bijiñaren irudia Gaztelugatxeko uretan urperatua izatearen 50 urteurrena.

Begoñako Ama Birjiñeren irudia Frantzizkotarren konbentutik Gaztelugatxeraño eroan zan.

Bermeo.
Mariñel sinistunen babeslekua da:
otoitzaren araberan ta orregaitik, Bizkaiko Amatxu Begoñako Andra Mariak, urartetik be edo ta obeto esanda
urazpitik Gaztelugatxe isla inguruko
ur sakonetik zaintzen ditu mariñelak.
Atzo bete ziran 50 urte murgilari talde
batek irudi bat tronuan ipiñi ebana beraganako zaletasuna agertuz.

ITXASOKO
AMATXU

1963gn irallaren 15a gogorazteko Bermeok berriztatu eban garai aretan egindako zeremonia. 300dik gora ikusle batu
ziran Cevas urpekari taldeak antolatu
ebazan eginkizunetan. Taldekoak izan
ziran, Giovanni Marra buru zala, aurten 50 urte ekin eutsoela, arrisku ta guzti
berunez betetako brontzesko irudia, 850
kilokoa, 12 metrora ur azpian ipinten.

Aldez aurretik, Ama Birjiñaren irudia
suiltzalleen kamioi baten sartuta, Bermeo erriko kaleetan zear ibilli ostean,
eundaka itzasontziek lagundu eutsoen
isloteraño.
Atzoko egunez, iraillak 15, ia eun lagunek jarraitu eutsoen irudiaren kopiari Frantzizkotarren konbentutik
Porturañoko bidean eta dozen erdi ontzi besterik ez, itsasoko ibillaldian.

1963an garrantzizkoa izan zana, urtero
ospatzeak epeldu egin dau giroa zaletasunak be gitxiagotuz, Aita Adrianen,
orain 50 urte Lukarini irudigilleak
taiututako irudia bedeinkatu ebanaren
esanetan.
Bizkaiko berrogetamarren bat urpekarien artean, Tomás Crespo barakaldotarra aurkitu zan. Berau, Marrakin bate-
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ra, izan zan ekintzaren eragillea eta urtero legez
egondu zan urregorrizko gertakizuna ospatzen.
Ezin eban, ordea, ikusi al izan pantallan agertutakoa, itsututa egoalako. Alan da be barrua unkitu jakon arnas artzearen asperena entzuteak
makiña bat gauza gogorazi eutsolako. “ Ia uretan
sartzeko gogoa izan dot”, iñoan txantxetan.

ESKEINTZA.
Ospakuntzako taldekide bat arduratu zan,
arrisku ta guzti, urpeko eskeintza burutzen Antxe itxi ebazan sarea, bomberuen lantza, leurel
-koroia ta lore xorta bat. Bai eta airedun bombona bat bere.
“Itxasoan lanean edo gozatzen dabiltzanak: begiratu, jagon ta babestu dagizan” eskatu eban
urpekariak pantallaren bitartez, Mario Iceta,
Bilboko gotzaiak ospatutako eukaristian. Leku
bietatik errezatutako Aite gureak, erabat unkitu
zituan entzule guztien biotzak.

Errepide ondoan, 25 urte dirala kokatutako
monolitoaren oroigarria dagon begiralekuan,
ospatu zan eginkizun erlijioso bat. Antxe egondu ziran erriko agintari batzuk: Idurre Bideguren alkatea, buru izanik, ta Jaurlaritzako Justizia ta Erri Administrazioaren arduradun eta
bozemaille Josu Erkoreka, bermeotarra.
Lukarini urperatutako irudiaren taiutzallearen
semeak be bai. Euren artean Leonardo 1988
urtean irudiaren kopia egin ta Meza bitartean
aldarean agirian egon zana.

Guzti orreikaz, geien ikusi ta urduritsu ibilli, Anna Marra, Giovaniren alabea izan zan.
Eginkizun guztiak ondo antolatu ta egiztatzeko ardurea eukiaz gañera, bere aitaganako barru
miña gainditu jakon, bere aita, 1963an eragille
sotzaillea, urte bete da il jakolako. Monolitoan
xafla bat ipini jakon oroigarritzat. “ Nik uste
etxera noanean nai ta ez, gogoratuko dodaz aita
ta bost aste geroago il zan nire ama” berbakaz
amaitu eban bere eginbearra.
Bien bitartean urperaturik dagon Amatxuren irudi aurretik pasa ziran ainbet urpekari, eskerrak
emonaz mende erdiaren zear egunero itsasoratzen diran arrantzaleen babesle ta jagole izan dalako.
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50. URTEGARRENA
Ibillaldia: E
 unen bat erromes izan ziran Porturaño Frantzizkotarren Elizan dagon kopiatutako irudiari lagundutakoak.
Itzaldia: 3 00 bat entzule egon ziran Monolitoan Iceta Gotzaiak emon
eban Mezan.
Eskeintza. M
 onolitoren aurrean jarritako loraxortaz gañera abio bitik
bera jauzi zan lore petalo polit ugari.
Tomas Crespo. A
 ma Birjiñaren irudia tronuan ipiñi eban urpekaria da.
“ 1963 an deigarria zan eta lagun asko etorri zan. Gaur,
barriz, ezta ikusten zaletasunik gazteen artean” diñoskunez.
Aita Adrian. Urteurren danetako Meza emollea.
Munetxek egokitua.
Bilbon,1013/09/23

